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Beste lezers.
Dit is de 150-ste Freewave. Geen speciaa~ feestnummer, maar een nummer met
veel nieuws, zoals je van ons gewend
ben t. We beg i nnen met IINews From Eng1and l l en IIZ eeze nde rs Nu l l •
Na "N i euws u i t Be 1g i ë" het ee rs te dee 1
van een interview met Mark Stam door
Jan Zwart. Vervolgens "NewsNewsNews"
en in "Zeezenders Toen" nog steeds de
historie van Radio Atlantis.
Daarna ruim aandacht voor het mislukte Amerikaanse zeezendersprojekt
liRadie Ne\iv Vork International" dat op
23 en 24 juli heeft uitgezonden vanaf
de voormal ige Japanse visserstrawler
JIF~.d r l i . Hans Knot informeert je ui tgebreid over "RNYI", maar hij vertelt
eerst ever . de historie van de eerste
Amerikaanse zeezender "Radio Free America " dat vanaf 19 september 1973 een
paar maanden heeft uitgezonden.
Het " Rad ioSTV Logboek behandelt de
pe riode van 9 juli t/m 22 augustus.
We sluiten met "Anoraks UK" van Barry
en Ruth Johnston en wat laatste nieuwtjes. Al met al een Freewave om in één
adem uit te lezen.
Tot over drie weken.
Ton van Draanen~

VERLENG1NGEN VAN UW ABONNEMENT:
Is je ~OOR~AATSTE num~)e~. Je wordt
verzoent binnen l wee ~ Je abonnement te verlengen.

D
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Is je L/\ATSTE nummer. indien je
niet tijdig hebt verlengd. Wij
ver zoeken je het alsnoq met SPOED
te doen, ais je Freewave wi l t b1 ~ j ven ont vangen.
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GEEN FUSIE TOEGESTAAN DOOR IBA.
Enkele nummers geleden meldden \~,e
over de plannen tot een fusie tussen
de Red Rose Radio Group en de Yorkshire
en Humberside Independant Radio Group.
De IBA heeft inmiddels vertegenwoordigers van beide organisaties gehoord om
erachter te komen of een samengaan van
beide organsaties een groot financieel
voordeel zou hebben voor hen. Toen dit
niet het geval bleek te zijn gaf de
IBA geen toestemming voor de deal. Een
woordvoerder van de IBA meldde tevens
d~t uit onderzoek was gebleken dat beide organisaties in een goede financiele
situatie verkeren en men geen toestemming heeft gegeven om te voorkomen dat
in de toekomst te pas en te onpas dergelijke fusievoorstellen worden gedaan.
TOESTEHMING VOOR GESPLITSTE UITZENDING.
De Home Office heeft 6 lokale radiostations toestemming gegeven om gesplitse uitzendingen te verzorgen via AM en
FM. De nieuwe verantwoordelijke minister
voor Omroepzaken, Rexton, heeft verklaard dat naast de 6 ILR er ook 2 BBC
Local stations toestemming krijgen om
maximaal 10 uren per week gesplitste
progra~~a's te verzorgen.
GEEN VERDERE UITBREIDING LOKALE RADIO.
- De BBC zal het plan om te komen
tot nog acht nieuwe lokale radiostations
niet uitvoeren. De stations, die reeds
in aanbouw zijn, worden afgebouwd en
de resterende zullen worden ondergebracht bij reeds bestaande stations als
een soort van deelservice. Ook is besloten om op nog een andere manier te
bezuinigen. Bij een aantal BBC Local
stations zal de in dienst zijnde staf
worden teruggebracht. Het gaat hierbij
om BBC Local London, :Ianchester en Birmingham. Een deel van de medewerkers
'
die hier weg moeten worden overgeplaatst
naar de nieuwe stations zodat nieuw
personeel niet in dienst hoeft te worden
genomen.
RADIO SOVEREIGN LANGDURIG UITGESTELD.
Wat de laatste tijd n6gal bombas.
r
tisch is aangekondigd door de ' elgenaar
Howard G Rose, alias Jay Jackson, is
het plan om via diverse frequenties in
de AM, FM en SW het legendarische station Radio Sovereign terug te brengen.
Iedere lezer kent zo langzamerhand de
oeschiedenis van Radio Sovereign uit
het hoofd. De laatste maanden werd
steeds opnieuw aangekondigd dat testuitzendingen zouden starten. Af en toe
werd op de kortegolf een nonstopmuziekprogramma van een uur gehoord via een

relaisstation, maar verder kwam het niet
ondanks het feit dat Howard de complete
programmering en de direktie van het
station aan de pers bekend maakte. Nu
is het dan zover, dachten velen, toen
zij op de plandatum 15 augustus j.l.
naar de radio luisterden om de officiele
start v'a n het station mee te maken. Er
was echter veel te horen 'in the box',
echter geen Radio Sovereign. De organisatie achter het station maakte bekend
dat de plannen tot het heropstarten van
Sovereign in de ijskast zijn gezet daar
de afspraken met de eigenaren van de
relaiszenders door de laatstep niet waren nagekomen en de leiding van Radio
Sovereign haar naam, als zijnde een
professionele organisatie, op deze
manier niet door het slijk wenste te
halen. Men wil nu op zoek gaan naar een
alternatieve oplossing om het station
toch nog in de ether te brengen. Hoezo
professioneel? Wij zullen in ieder geval
niet eerder over het station melden
alvorens .het echt in de ether is en
niet op de mooie briefhoofdpapieren van
Howard Rose.
Hans Knot.
EINDELIJK CONDOOMREKLru~ IN ENGELAND.
-Het ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft aan de IBA toestemming ge0even
tot doorvoering van de plannen om
o
het verspreiden van reklame voor condooms via radio en televisie. Tot nu '
toe was deze vorm van reklame maken
verboden.
VERLEGEN STUNT VOOR CAPITAL RADIO.
Brian Theobold, een onafhankelijke
promotiemanager, heeft onlangs een
concert van een aantal veelbelovende
Britse groepen georganiseerd. Dit optreden zou volledig gepromoot worden
door Capital Radio, het ILRstation in
London en zou onder de noemer 'Capital
Radio Annual Summer Festival' zijn terug
te vinden in de promo's via het station.
Na enkele weken bleek niet die manier
van promotie door het station te zijn
oedaan als werd verwacht door Brian.
Hij had bijna geen respons op de reklamespots en probeerde het concert toch
interessant te maken voor de popliefhebbers, die blijkbaar niet naar Capital
luisterden. Hij huurde voor een bedrag
van 50 Ponden zendtijd via 2 illegale
zenders, radio Solar en KISS FM en .••.
het optreden van ondermeer Tito Puente
en Cecilia Cruz in Ie Palais in Hammersmith werd een groot succes.
ZENDER TARA BESTELD.
Reeds in een zeer vroeg stadium wist
Freewave melding te maken over het samenwerkingsverband tussen ERT Ierland
en RTL Luxemburg om te komen tot een
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commercieel station dat vanuit Ierland
geheel Groot Brittannie zou voorzien
van goede radio. We kunnen nu melden
dat voor een bedrag van ruim 3.2 miljoen
gulden de zender is besteld en dat spoedig opdracht zal worden gegeven aan een
landelijk bekend reklameburo om een
grootse reklamecampagne voor te bereiden voor de start van het station, dat
in juli 1988 in de ether moet komen.
Voor deze campagne is een bedrag van
1,7 miljoen gulden uitgetrokken.
. RTE .2 IERLAND . VERLAAT . DE AM.
Het tweede net van de Ierse staatsradio, RTE 2, zal in de toekomst alleen
nog te beluisteren zijn via de FM. Men
zal de uitzendingen via de AM stopzetten.

ZeezendersNtt

m 6 JUlJ: De programmerin·g voor Carol ine
6-10 Kevin Turner, 10-14 David Baker,
14-18 Tony Peeters, 18-2.2 John Taylor,
22-02 Jaimy King waarna cJo$edown. Nieuws
met John (voormiddag) Kevin om 14 uur en
Jaimy in de avond. David Baker komt uit
Ierland waar hij ervaring heeft opgedaan
bij diverse stations en dat is merkbaar
ook aan zij n goede p rog ranvna. Ook u i tstekend dat Kevin weer terug is op de
Ross. Monique: 1 ive programmering deze
week 5-6.30 Erwin v.d. Bliek i.p.v. Paul
Witte, 9-10 Jan Veldka,mp, 14-16 Erwin
en 16-18 Jan Veldkamp. Niko Stevens doet
vandaa.g voorlopig laatste IIZevenegen Stevens ll • Hij stopt voorlopig met zijn programma en vanaf morgen wordt het programma overgenomen door Luuk Dardin. Vandaag
en morgen i. p. v. Ma rk de Mast en Rona I d
van der Meiden tussen 12 en 13 uur Luuk
I ive met Drie om drie. Om 19 uur: Dan
is er nog een mededel ing voor de betrokkenen aan land en dat heeft betrekking
op de tapes 12.00, 13.00 waa rsch i j nl ijk
retour. Duidel ijk moet zijn dat de programnatapes van de uren tussen 12 en 13
waarschijn] ijk per ongeluk weer mee zijn
genomen met de tender. di 7 JULI: Nieuw
i s een spo t waa rin de a k t i v i te i t en i n
Ponypark Slagharen worden genoemd. Op.
Viewpoint tussen 21.15 en 21.30 nieuw
re 1i 9 i eus gebeu ren: Mi ss jon of De 1 i verance met Pastor Yvonne Stanley. 558: Uitmuntend is het TayIor Turner in the Morning gebeuren. Hierbij presenteert Kevin
en doet John al de informatie. wo 8 JULI:
Ou i de 1ijk i s nu op 558 het format verschil tussen overdag en de avond. In de
avondu·ren geen p 1ugp 1a ten en meer kans
voor de betere LP tracks en dat werd tijd
ook. 963 : Op het ein de van het int e rna tionale nieuws in de ochtendprogramme ri ·og .
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zei John TayIor: And I think it's now
time for: Koffie koffie lekker bakkie
koff ie, waarop Jan Ve 1dkamp: I' 11 pI ay
that 'one another time for you. In Goud
van Oud bij de VOO op TV dan toch nog
Caroline van de Fortunes. Foutje: nieuws
verhaal hoorde eigenl ijk bij do 9 JULI.
'Ir 10 JUL I: Nieuwe comme rc i al op Ca ro 1 i ne
voor Belgapopfestival georganiseerd per
busreis vanuit Engeland via de Miracle
Bus Company. Op Monique om 19 uur nrs:
24 (alleen eerste deel) 26,31 en 32 •
Deze nrs. zijn erg dringend 36,29 en 39
allen excl. Za 11 JULI: Liveprogrammering
Monique: 5.08-6.30 Non stop, 7-10 Luuk,
12-15 Erwin (top 50) 15-18 Jan Veldkamp
Bij EddieOuwens is Carmen Games te gast.
Rik van Rijn draa i t de komende maand a 1leen 25 jaar zomerhits op zaterdag en
zondag. Op Viewpoint om 21 uur een spot
tussen de religieuse programma's, die
luidt: Whi le the others are rocking we
keep on talking. 558: 6-10 Tony, 10~14
KEvin, 14-18 David, 18-22 Jaimy en 22-02
John. Nieuws met David en Jaimy. zo 12
JULJ :558: 6~11 Tony, 11-16 Kevin, 16-21
John en 21-02 Jaimy. Dus geen David Baker
meer. Niettegenstaande dat het weekend is
dus geen 24 uur op 558. Monique: Luuk
Dardin afgelost door Ferry Eden die voor
het laatst op 9.6.86 aan boord was. Zou
nooit terugkomen. Toch weer overgehaald
door de leiding. Liveprogrammering: 5-8
Fe r ry, 12 -1 5 Fe r ry, 14- 16 Erw i n en 16 - 18
Jan. Vandaag horen we dat Tom Anderson
binnenkort zal beslissen inzake overdri'"
'Ie. Het kan zelfs zo zijn dat er een
soort van Black Music Format komt. Peter
Phil1ips geniet van een welverdiende vakantie in Florida en naast de plannen
tot FM uitzendingen overweegt men bij
Carol ine nu ook een kortegolfzender te
installe .-en voor de religieuse programmer ing.
ma 13 JULI:" Moniqueprogrammering voor
deze week als volgt: 5-6.30 Drie om drie
met Erwin v.d. BI iek, 7-9 Opstaan met
Monique met Ferry Eden. 9-10 Drie om drie
gouwe ouwe met Jan Veldkamp, 10-12 Erwin
van der BI iek, 12-14 Mark Stam, RonaId
van der Meiden en Tony Berk. 14-16 Voor
de wind met Erwin, 16-18 Windkracht 4
tot 6 met Jan en 18-19 Meidenwerk met
RonaId. Zo te zien is er dus niet veel
meer over van de uitbreiding van de
bandenservice op 1 april j.l. Hoewel,
Joost is met vakantie. Zijn programmals
zouden worden overgenomen door Mark Stam,
die daarvoor ook de nodige uren had opgenomen. Misschien niet op tijd aan boord
gekbmen of misschien wel in de zee gegoo id. Dan moet je natuurl ijk niet den ken dat wij Mark s l echt v in den met deze

laatste opmerking maar we weten dat somKartner dat hij wegens famil ieomstandigmige mensen hem destijds niet zo zagen
heden helaas weg moet en dat de technicus het programma zal overnemen. Het bezit ten. 96 3: 6- 11K e v inT u rn er, 11- 16
trof Ad Roberts. Te verwachten met ingang
John Tyler, 16-21 Tony Peeters en 21-02
van de komende week op tape tussen 14 en
Jaimy King. Nieuws met John, Kevin en
16 uur. Nieuwe reklame is er op Monique
Jaimy. Spotje nieuwe releases ingesproken
door Tony. di 14 JULI: 558 nieuwe reklame- voor de LP Kermisklanten. 558: 6-11 Tony,
11-16 Kevin, 16-21 John en 21-02 Jaimy.
spot voor Brighton Record Fair op 19 jul i
Caroline dus nog steeds onderbezet. John
a.s .. Wo 15 JULI: nieuws op Carol ine nu
maakt melding van het feit dat een van de
met John en Jaimy. do 16 JULI: Om 19 uur
mensen van Monique een bandje heeft gewordt op Monique gevraagd om gloeilampen,
vonden met een mislukte nieuwsuitzending
rroet bajonetfitting 60 watt, 3 stuks Dax
van hem op Carol ine en dat deze op dat
buislampen 35 Watt type C6 en een aantal
moment via Monique werd gedraaid. Op de
penlight batterijen 1.5 Volt en de nrs
VPROtv was een documentaire waarin een
26,31 ,32 ,35 en 36, a 11 en exc 1us i ef.
minister in Oeganda werd geïnterviewd en
vr. 17 JULI: Headlines op Carol ine om
wat hing tot onze verbazing 'in de kamer
9.30 met Ferry Eden i.p.v. John Taylor.
van de minister: de kleurenposter van de
558 trouwens op deze vrijdagavond reeds
Mebo 2.0ver RNI gesproken: J. de Bruycker,
om 2 uur uit de lucht, hetgeen normaal
Em. Lossystraat 64 in B 9110 Gent in Belniet gebeurd in het weekend. Leroy Jenkins van de Revival of America schrijft
gië is op zoek naar een gaaf exemplaar
ons dat hij van plan is over enkele maanvan het welbekende RNI souvenierboek.
den naar Nederland te komen voor bijeenWie heeft er nog een over en schrijft
hem? EAP, bekend van enkele video·s en
komsten. Hij zal met een grote tent door
het land trekken. za 18 JULI: Annie Schil- Lp·s heeft besloten de verkoopaktiviteider te gast bij Eddie Ouwens op Monique.
ten af te stoten en zich alleen nog maar
558: 6-11 Tony, 11-16 Kevin, 16-21 Jaimy
op produktie toe te leggen. Dit houdt in
en 21-02 John. Nieuws Jaimy en Tony. Zo
dat in de toekomst Anoraks UK de verkoop
van de nieuwe a rt i ke 1en za 1 verzorgen '.
19 JULI: Jan VeJdkamp van boord en verDe nog openstaande bestellingen inzake
vangen door Wim de Valk. Erwin en Ferry
EAP moeten met deze firma zelf afgehandblijven. Aan het begin van het tweede
eld worden.Een woordvoerder van de nieuwe
uur van Vader Abrahamshow vertelt Pierre

De "MV Communicator" vaart langs de "Ross Revenge" in 1985 (foto: WaJter Simons) .
5

Laser organisatie meldt ons dat alle
goederen, zoals door de luisteraars "bij
Laser Hot Hits zi j n besteld, alsnog zullen worden uitgeleverd. Pas nu is bekend
geworden dat eind juni een hel ikopter
boven de Ross kwam, een touwladder naar
beneden liet en vervolgens iemand naar
beneden kwam. Deze praatte vijf minuten
met de bemanning, schudde handen en ging
weer weg. Hi s tor i sch moment dus. Waa r
zijn ze gebleven? Craig Novak is manager
geworden bij een station in de States,
Er in Kc 11 y doet een ochtendshow op een
station in New Vork en Rick Harris is
ei genaa r gewo rden van een v i deozaa k.

~~
-----------------~~~~

ma 20 JUL i ": Einde l"fj k weer een week met
meer informatie.Allereerst Monique: 10-12
Afw ijkend en we 1 Erw i n v. d. B1i ek met
3 om 3, hetgeen ook morgen zal geschieden. 14-16 Intrede nieuw programna, genaamd Popclubvan MMI gepresenteerd door
Ad Roberts. 558: 6-10 Kevin Turner, 1014 John Tay 1or, 14-18 Tony Peeters , 1822 Jaimy King en 22-02 Nick Bolland
(nieuw). Nieuws met John, uitgezonderd
14 uur met Jaimy. di 21 JULI: 558 vanaf
14-18 Jaimy, 18-22 Tony, 22-02 Niak. De
rest ongewijzigd. 963: Nieuwe reklame
voor LP Nederlandse S ~ erren Story. Uitgegeven door Story Weekblad en een produktie van Eddie Ouwens en Tony Ber~. Ook
landelijke advertentiecampagne voor de
LP van start gegaan in de dagbladen.
Een woordvoerder van de Carolineorganisatie maakt bekend dat er steeds meer
rel igieuze organisaties geinte~esseerd
zijn in het kopen van zendtijd op 963.
Iedere zondagavond i s vol geboekt tot 12
uur Ned. tijd en men hoopt ook de andere
avonden binnenkort compleet te kunnen
vu 11 en. De re 1 i 9 jeuzen zijn de voornaams te bron van inkoms ten en mocht Mon i que
ooit de ether of het schip verlaten dan
i s er alt ij d de moge 1ijkhei d de re 1 i 9 i euzen overdag te programmeren zodat nog
meer geld kan binnenkomen. De rechtzaak
tegen een aantal mensen .inzake het bevoorraden en helpen van de Laserorganisatie is opnieuw verdaagd. Nu tot 31 juli. Dit op verzoek van advokaten die
zich nog niet geheel in de materie
hebben verdiept. De zaak tegen Tony Elliot van Time Out Magazine is vervallen
verklaard en nu wordt de redaktie van
het tijdschrift gedaagd . Ook de zaak t egen kap i te in Pate rnos ter j s n i et i 9 verkl aard . Waa r i s Peter Qui nn ge bl e ven ?
Hi j woont en werk t in Brighton waar hi j 6

films en foto I s maakt en ant i ek verkoopt ",
tevens maakt hij zo nu en dan lokale
radio programma IS. We meldden al eerder
dat er iemand vanuit een hel ikopter op
de Ross Reven ge was geland . Achteraf
blijkt het hier een oefening geweest te
zijn van de Belgische marine. Een verkenningsmissie? Een goeie grap? Niemand
weet het. Wel toevall ig is het dat een
marineboot van de Fransen een bezoek
heeft gebracht aan de Communicator. De
kapitein werd het doel van de ligplaats
gevraagd waarop deze antwoordde te wachten op instrukties van de Leiding van het
station. Op Channel Four blijkt vorige
maandag een u i ts tekende v i deo te hebben
gedraaid waarin een beschouwing van de
piratenscene in heden en verleden waarbij zowel de land- als zeepiraten aan
bod kwamen. Bij de VARA werkt voorma J i g
RNI medewerker Peter Holland. Hij draaide, mede vanwege het slechte weer, een
nostalgische plaat waarbij hij ge1ijke
gedachten kreeg: Man of Ac t i on. wo 22
JULI: Tussen 10 en 12 i."p.v. Drie om
Drie 'Bliekie mag he t weten l • Na Prijsbewust non stop muziek, om 14.30 een
nieuw item Floppydisc, een discoplaat
met geluidseffekten ' . In windkracht 4 to t
6 wordt het station Europa IS meest zonnige radiostation genoemd. Vandaag en
morgen i.p.v. Meidenwerk Erwin v.d. Bliek
tussen 18 en 19 uur.Mike Darby heeft de
Voice of Peace voor 4 weken verlaten
en tevens is Mike Davis voor vakantie
vertrokken. Richard Steed en Steve Miller zijn beide nieuwkomers op de voormalige MV Cito. De laatste is een Amerikaan, de eerste een Brit. Het signaal
van de nieuwe zender komt u i ts tekend door
in Israel. do 23 JULI: John Taylor meldt
dat een grote schare vogels zich op het
dek heeft genesteld en in vergadering
bijeen is~ Hij zegt tevens dat r~sul
taten zullen worden gemeld in het nieuws
met Jaimy. Monique 13-14 andermaal non
stop. In de prograrnna I s op be i de Ross
stations wordt nogal gemopperd over de
conditie op zee. Duidelijk is men niet
tevreden met de nieuwe positie. vr 24
JULI: Na Prijsbewust bij Monique non
stop. Aan het einde van de programmering
wordt met spoed gevraagd om de nummers
i.v.m. onderhoud aan de 558 zender, die
trouwens om 2 uur uit de lucht gaat op
deze eerste nacht van het weekend. Voor
Long lsland (New Vork) is een zendschip
voor anker gegaan . Een ontevreden exeigenaa r van een radiostation wil programma's gaan maken die niet te commercieel z ij n. Uitzendingen starten vandaa g
ond e r naam Radio New Vork Internationa i .
Na diverse waar s chuw ingen van FCC zou

de licentie van de eigenaar zijn ingetrokken en vervolgens is de boot ingericht. De kustwacht heeft al een bezoek
gebracht met de mededeling dat men
geen programma's mag verzorgen. Afwachten hoe dit zal gaan aflopen. Het schip
is geregistreerd in Honduras.
Eerder is gepoogd (1974) een zeezender
te starten vanaf de MV Columbus voor de
kust van New Vork. Het ging hier om een
station met de naam Radio Free America.
De ma nI 1 ac h ter het p ro jek t, Ca r I Mc Int i re,
had ook problemen met de FCC. Zijn schip
werd binnen een paar dagen in beslag genomen. Diegene die foto's wil nemen in
de entrepothaven van Amsterdam van het
Paradijsschip komt de poorten niet meer
door. In opd rach t van de ei genaa r mogen
geen foto' s meer worden gemaakt, daa r dit
nadel ige gevolgen zou kunnen hebben voor
de eigenaar. De Territorial Sea Bill
wordt waarschijnlijk per 1 oktober a.s.
ingevoerd. Een deskundige binnen de
Britse regering is erachter gekomen dat
men altijd de afstand naar internationaal water verkeerd heeft berekend. Men
ging er van uit dat wanneer een zandbank
wel eens droog komt te 1 iggen binnen de
4 mijlen daar de teIl ing pas zou beginnen. Internationaal blijkt het zo te
zijn dat deze banken iedere dag droog
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moeten komen te liggen. Het bl ijkt dat
in de 60'er jaren dus vergeefs veroordelingen geweest zijn. Eerder schreven wij
dat EAP fai Iliet zou zijn.
Het blijkt te zijn dat een Brit, die
maar geen goederen voor zijn geld kreeg
uitgeleverd, een proces via de staat
heeft aangespannen, waarna goederen ter
waarde van het bedrag door de justitie
in beslag zijn genomen. Mike Berrington
weet ons te melden dat er geld is vrijgekomen voor de bouw van een nieuwe antenne installatie op de Communicator. De
mast zal voorop het schip komen te staan.
za 25 JULI: Monique en Car-oLine in het
noorden zeer slecht te ontvangen. Olie
zal waarschijnl ijk op niet een te hoog
peil meer staan. Men heeft ook last van
zenderuitval op de 963. Om 18.55 uur de
zender een paar seconden uit de lucht
waarna men keihard terugkomt. Ferry Eden
maa kt in zij n p rog ramma me J ding da t hem
gevraagd is verplicht een week te blijven. Ondanks afspraken is hij niet van
boord gehaald, hetgeen bedroevend is daar
hij duidelijke afspraken had gemaakt met
de leiding . Ferry werkt bij een station
in Amersfoort en had daar 14 dagen vakantie gekregen en hij kan nu niet op tijd
terug zijn. 558: 6-10 Tony, 10-14 Kevin,
14-18 Jaimy, 18-22 John en 22-02 Nick.

- - - - - - - - - - -- --,

ZE ZIJN ER WEER: de nieuwe Monique T-shirts in full colour met de afbeelding van
het schip erop. Maat XL f 24,50. Nieuwe linnen draagtassen f 12,50
BOEKEN: "Het Rad io London Boek", alweer een bestseller van Hans Knot. Waarschijnlijk het allerbeste boek in de Nederlandse taal geschreven over een zeezender.
Dit boek, met veel unieke foto's kost f 25,--.
Het Lokale Radioboek van A.J. Beirens. In 299 pagina's vertelt de schrijver je
al les over het medium radio. f 20,--.
Historie van Radio Noordzee. Ook alweer een nieuwe d~uk. Fantastisch boek over
dit beroemde radiostation. f 22,50.
LP's: Engelse import: Caroline, the official story. Een schitterende dubbel-lp
met veel fragmenten en alle jingles. f 41,--. RNI dubbel-lp f 41,--.
VIDEO's: Nieuw++Nieuw: Afscheid van Radio Paradijs. De eigenaar bezoekt voor de
laatste keer zijn schip. SMC was erbij en filmde. Leverbaar op VHS en Betama,x
voor de prijs van f 35,-~ UNiEK: bij deze film ontvangt u tevens een cerficaat
met een nummer erop. Bij de eerst volgende zeezenderdag zal de eigenaar van
Paradijs aan de winnaar de "eindbuis ll uit de zender als souvenier overhandigen.
CASSETTES: SMC Audio Magazine deel 13: Het einde van Laser? f 11,-.
Deel 14: Winter/voorjaar Caroline en Monique, met o.a. Peter Chicago, de mast,
interview met minister Brinkman, sollicitaties. f 11,- Deel 13+14: f 19,50.
BOOTTOCHTEN: Ook in de maand september hebben wij een tocht gepland. Wij varen
met een reisleider en halen geen halsbrekende toeren uit met rubberbootjes.
Voor inl ichtingen kan je na 6 uur bellen: 020-621141.

: Stichting Media Communicatie
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Nieuws met Nick, John en Tony. In de Telegraaf eindelijk een verhaal over Monique
Vi a 2 j ou rna 1 i sten, waa r wi j nog noo i t
van hebben gehoord of gelezen, is een bezoek gebracht aan de Ross (al weer weken
geleden, zo nie~ maanden). Ad Roberts ver, telt in het verhaal. Het is een positief
schrijven over de organisatie en die van
MMI. Waar wij echter niet goed van werden is dat de naam van de tender en de
havenp1aats van tendering uitgebreid in
het verhaal worden genoemd. Wij, en ook
onze co 11 ega IS Mon i tor, Anorak, OEF en
FRM hebben altijd dit Ivoor het goede
doel I verzwegen. En dan denkt de vrouw
van de baas ons te moeten wijzen op een
mededel ing , (al weer meer dan 1 jaar geleden) dat de eerste Tony Berkshows met
Prijsbewust niet fake waren, zoals wij
stelden. Maar, er zijn meer mensen ontevreden lees maar even mee: zo 26 JULI:
Ferry Eden walgt van het boordgebeurenhij stelt ondermeer dat het tijd wordt
dat de Ross een betere bezetting krijgt
en ook het personeel van MMI in Hilversum beter wordt georganiseerd. Wel link
zoln link maar toch ••••. Chocolademelk
wordt gemaakt van chocopasta. Brood is
niet meer op de Ross verkrijgbaar, evenmin Brinta, Havermout etc. De ene dag
eet ~en wortelen, de andere dag spruiten. Zus in Amersfoort wordt gevraagd
de organisatie te bellen. Men kan niet
douchen. Het is rustig genoeg op zee
om ui t te varen. Er komen rege lmat i g
v . i) ss~rsboten 1angs die zo de bemann i ng
kan meenemen naar land etc. Bagger dus!
Van 10-12 wegens omstandigheden geen
Vader Abrahamshow. 558: gelijk aan zaterdag. Nieuw spotje voor de Rockshow
waar 1 iveacts uit de 70 l er jaren zullen optreden. Tevens reklame voor het
voorverkoopadres van de kaarten voor de
show. Ingesproken door John Taylor.
m 27 JUL I: Opstaan met Mon i que en Ferry
Eden is nog humeuriger als gisteren.
Hij draait ruige muziek in de ochtendgloren, iets wat hij zelf enorm haat. Hij
stelt terecht dat het programma Windkracht
I tot 9 zou moeten heten. En over de
zanger Prince zegt hij dat dat de man
is die gespecialiseerd is in Bagger. Vervolgens tussen 9-10 Drie om drie non
stop, 10-12 Bliekie mag het weten met
Erwin (voor de rest van de week tevens),
12-13 Drie om Drie met een herhal ing van
de Keser top 3 (t/m vrijdag), 13-14
Drie om drie met Erwin (t/m vrijdag) 1416 Ad Roberts (herhalingen t/m vrijdag),
16-18 Erwin (t/m vrijdag) 18-19 Meidenwerk met Wim de Valk (t/m vrijdag). Nieuws
met Wim de Valk. Op VOO Nieuwsradio aandacht voor Radio New Vork Internatiohal.
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Dit zendschip ligt sinds vorige donderdag voor de kust van New Vork. Elders in
deze Freewave nadere informatie. 558:
6-10 Kevin, 10-14 John, 14-18 Tony, 18-22
Jaimy en 22 - 02 Nick. Nieuws met John en
Jaimy. di 28 JULI: Radio New Vork International wordt geenterd en bemanning in
arrest genomen. Zie elders in deze Freewave. 55.8: ongewi j zigd. Commercial voor
Redding Rock Festival in Engeland op 28
Za en 30 augustus. Op het einde van het
spotje de mededel ing dat het een onderdeel is van festival news a free service
van Radio Caroline. 963: Ferry Eden heeft
er genoeg van en staakt. Opstaan met Monique derhalve ook met Erwin en ook valt
hij voor Wim in in Meidenwerk. Nieuws met
Wim. Afscheid wordt aan het einde van de
dag genomen namens Wim en Erwin. Ferry
is er via een slimme : manier erin ges 1aagd met 1and te be()clen • Hoe blijft
voor de lezer voorlopig een geheim. di 29
JUL I: Ferry doet weer zijn programma en
vertelt weer enigszins opgelucht te zijn
na zijn telefoontje met land. Ook heeft
hij Raffles in bad gedaan die nog steeds
'stinkt. Hij leest ook het nieuws een keer
per ochtend op Caroline i.p.v. John, die
dan het internationale nieuws op Monique
verzorgt. Op Carol ine wordt melding gemaakt van de vele zeemeeuwen aan boord.
Hen denkt erover een aantal te slachten
voor de braadpan. v 31 JULI: Ferry Eden
overweegt Raffles te parfumeren. 558:W i jziging 22-02 non stop i.p.v. Nick. 963:
Om 19 uur een code die staat voor: als
er zondag niet is bevoorraad gaan de
zenders uit de lucht wegens oliegebrek.
De voormalige kapitein van de Ross (1984 )
zit aan boord van de Communicator, di~
erg schoon er uit ziet. Paul Jackson, de
enige overge~leven deejay heeft het schi p
n ~ ook verla :en. Er is een tijdel ijke antenne geplaa !: st, naar het idee van de
voormalige Veronica antenne. Informatie
van onze zijde aan Catlett doet hem tot
2 uitspraken komen: 1 Hij heeft maanden
niets gehoord van de heren en 2 er zijn
nooit goederen geweest, zoals geadverteerd
op Hot Hits. Dit was al leen een manier
om snel geld te maken. Hij verbaast zich
er dan ook over dat bepaalde vrije radio
organisaties bericht hebben gekregen dat
de goederen nog zullen worden uitgeleverd.
Monique, zo is U allen opgevallen wordt
op een laag pitje gezet qua vermogen.
Ronan heeft besloten om zelf maar een ten de r te rege 1en voor de komende nacht omdat Bolland er met de pet naar zou gooien, zO imeldt men ons vanuit Engeland.
15 ton 0 I i e za 1 meegenomen worden en men
wil spoed i g overleg met Monique omtrent
de toekomst. Steve Miller heeft op het

laatste moment besloten niet in dienst te
treden van de Voice of Peace. Hij werkt
nu in een Kiboets. Richard Steed is de
nieuwkomer en heeft al vele jaren ervaring op radio en televisiegebied. Dank
aan Jan van Heeren voor het toesturen
van de lijst met Faillissementen in Dordrecht en omgeving. Op de lijst de verklaring dat failliet is verklaard de Stichting tot behoud van het voormalig Veronicaschip. Daar hebben velen in 1975 geld
heengestuurd en is er met dit geld nooit
,i ets gebeurd. Jammer. za 1 AUGUSTUS: Bij
Veronica op tv een prachtige documentaire
over de jaren 60 met 3 minuten opnamen
van Veronica en het Remeiland. 963: Erwin,
Wim en, Ferry van boord en vervangen door
Jan Veldkamp, Dick Verheul en Luk Darding.
7-9 Luk, 12-15 Top 50 met Jan, 15-18 Dick.
558: Tony Peeters en Nick Bolland van
boord. Jacky Lee weer aan boord en Steve
Conway ook. Nieuwkomer is Keith Francis.
programmering: 6-10 Jaimy, 10-14 Kevin,
14-18 Jacky, 18-22 John, 22-02 Keith en
nieuws met Steve. Vandaag bereikt ons het
bericht dat Abe Nathan toestemming krijgt
om met zijn station legaal aan land te komen. Of hij het doet is nog niet duidelijk
gezien het vele onderhoud aan de boot en
de plaatsing van de nieuwe zender.
t~edewerkers van MMI zijn erg ongerust, of
'moeten we zegge~ ex medewerkers. Max de
Graaf, Mark de Mast en de technici zouden
zijn 'ontslagen' en hebben ook Paul Witte
meegenomen in het rijtje van de MMI ' werklozen. We I i s on s bekend da teen medeorganisator van Monique met James Ryan,
ja die uit Pensylvania (nu verhuisd naar
Florida) en Laser mensen aan boord is
geweest van de Communicator. Walter Betty van de FB1 vertelde ons dat Ryan inderdaad weer Amerika uitmag. Hij Z0U nu
betrokken zijn bij de hergeboorte Jan
Laser. Ook Rusling is weer gesignaleerdhet I igt in de bedoel ing om er in ieder
geval een FM zender op te zetten en met
2 stations te gaan draaien .•.••.....•.
nog even geduld en we vertellen meer.
We kregen onthutste telefoontjes van
f~ns die hadden geboekt met een trip
vanuit Duinkerken. Ze waren er heen gegaan en er bleek helemaal niets te vertrekken. Slechte zaak dus. Dank aan
Ate Harsta, Tom de Munck, Paul de Haan,
Jack Duyzer, Rudi Koot, Douwe Dijkstra,
en alle andere tipgevers. Samenstel 1 ing
Hans Knot.

gELGE!'l I N DIE~rST :-rrV EUROPE.
Reeds 6 jaren hestaat >ITV als satelliettelevisieorganisatie in de VS en
deze organisatie heeft er nu een broertje bij gekregen in Europa. Sinds 1 augustus is iffV Europ'e van start, waarbij
de Britse media gi gant Robert Maxwell
51% van het aandelenpakket heeft vergaard. ~ITV zendt 24 uur per dag videoclips uit. Na een oproep tot sollicitatie werden er van de 216 ge gadigden 7
uitverkoren, waarvan twee Belgen: Marcel
Vanthilt, ex medewerker bij de BRT en
de VPRO en Ray Cokes, een Britse Brusselaar die Rox Box presenteerde bij de
RTBF, een coproduktie met Music Box.
MTV is, in vergelijking tot de Nederlandse kabel, niet i~ Belgie te ontvangen.

ANDERMAAL PROBLEMEN

LO~ALE

RADIO.

In Vlaanderen kennen we voor de zoveelste maal problemen met de lokale
radio's. 'Sinds 1 september is radio
Brussel als landelijk station aktief en
zoals bekend zijn er ook in elke Vlaamse
provincie hulpzenders ingezet om op die
manier het signaal landelijk goed te
kunnen laten doorkomen. Tijdens de testprogramma's, de afgelopen maanden, bleek
dat diverse erkende lokale radiostations
'gestoord' werden door radio Brussel.
Uiteraard kwamen hierop reakties, maar
in principe gaat de BRT vrijuit. De
frequenties die gebruikt worden zijn
officieel vastgelegd tijdens de golflengte conferentie te Geneve in 1984.
Reeds drie jaren is dus bekend dat deze
frequenties op een bepaald moment door
de BRT in gebruik zouden worden genomen.
Waarschijnlijk ligt de fout bij de
Belgische 'RTT die voor de lokale radio' s
een frequentieplan diende te maken en
gewoonweg vergeten was dat er frequenties bij waren, die officieel waren
voorbehouden aan de BRT. De RTT is nu
bezig met een nieuw frequentieplan en
geruchten doen de ronde dat er in het
nieuwe plan geen plaats meer zou zijn
voor zo'n 400 erkende radiostations.
Aangezien alle lokale radio's een voorlopige vergunning hebben toegewezen gekregen zou het best mogelijk zijn dat
sommige uit de boot vallen met het nieuwe plan. Ook is het mogelijk dat stations frequenties moeten gaan delen.

LOKALE TELEVISIE

VLAANDERE~.

Reeds diver~e j aren is er sprake
van een commerciele televisie in Vlaanderen en waren er twee NV's opgericht
om een ver gunning aan te vragen; met
9

" name arv (onafhankelijke televisie
Vlaanderen) en VMM (Vlaamse Media Maatschappij). Met het verstrijken van de
tijd werd de druk steeds groter om te
gaan samenwerken, zodat er slechts een
maatschappij zou zijn, die in aanmerking
zou komen voor een vergunning. Zo zou
.
uitgeverij Concentra, uitgever van de
krant 'Het Vlaamse belang van Limburg'
die eerst gelieeerd was aan OTV, overgestapt zijn naar VMM, omdat blijkbaar
de laatste de grootste kans maakt op die
vergunning. Maar daar blijft het niet
bij. Aangezien het toegestaan zal worden
om reklame uit te zenden via regionale
tvstations, wil .uitgeverij Concentra ook
daar een graantje meepikken. Zodoende
werd de VZltl Televisie Regio Limburg,
een slechte misleidende naam (TRL)
opgeri~ht. In feite niet zo'n belangrijk
gegeven, ware het niet dat de samenstelling van de Raad van Beheer van de TRL
in het oog springt: De nationale CVP
secretaris, de persatache van de Liberale, Patrick Dewael, Minister van Kultuur
en voormalige direkteur van Concentra,
een kontaktman van de sponsor Looza (een
frisdrankenmaatschappij) en het geprefereerde reklameagentschap van minister
Dewael. Kan het n6g politieker en durft
er iemand aan te twijfelen dat deze
VZW een vergunning zal krijgen?
GOUDEN PRAAG VOOR BRT.
Tijdens het internationale televisiefestival van Praag heeft de BRT in
de categorie muziekprogramma's de 'Gouden Praag' gewonnen met het eerste deel
van het programma Polvfonisten. Dit is
een tweedelig programma van de Dienst
Kunstzaken die werden geregiseerd en
ontwikkeld door Stefaan Decostere en
waarvan de scenario in handen was van
Paul Pourveur.

BRT DOET WEER BESLUITEN.
Voortvloeiend uit het eerder vermeldde rapport inzake de doorlichtinq van de
BRT is er door het BRT bestuur b;sloten
dat er een auditsectie zal worden opgericht. Deze zal het reilen en zeilen
binnen de BRT kritisch gaan volgen en zij
za] zorg dragen voor een permanente door1 ichting van de omroep. Men heeft zich
eveneens akkoord verklaard met de cofi- ·
nanciering van de Urbanusspeelfilm Hector
waarin Urbanus zelf de hoofdrol zal gaan
spelen. Verder is het sein op groen gezet voor de medewerking van de Dienst
Wetenschappen aan een reeks spiegelprog ramma I s over maa tschappe 1 ij ke fenomeen.
Men gaat hierbij samenwerken met de KRO.
Het eerste programma handelt over God in
Vlaanderen, God in Nederland, waarbij een
Vlaamse cameraploeg in Nederland gaat·
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werken en omgekeerd. Tevens zal een aantal kunstprogramma IS gemaakt worden in
samenwerking met de NOS.
Maria Depuydt en Patrick Bekaert

Mark Stam werd in november 1964 in
Rotterdam geboren, verhuisde later naar
Ridderkerk en is sinds 2,5 jaar terug
in zijn geboortestad. Hij heeft een
grafische opleiding gevolgd en tevens
de school voor journalistiek. Naast
eerdere radioervaring in Rotterdam werd
hij bekend door zijn werk voor MMI en
Radio Monique. Reden genoeg voor een
interview dat werd afgenomen door Jan
Zwart.
J: Mark, hoe ben jij in de radiowereld
terecht gekomen?
M: Dat is een heel lang verhaal, ik ben
in 1980 begonnen op een van de slechtste
piraten van " Rotterdam, dat was radio
Monito~ en de hele dag van 'Mien ik wil
je de groeten doen en graag een plaatje
van Andre Hazes' je weet wel, beneden de
maat radio. Ik was altijd al een van de
progressievere boys en na een paar
maanden ben ik overgestapt naar. een van
de bekendere stations uit de Maasstad,
Radio Amerika. Daar heb ik een aantal
jongens ontmoet, ondermeer Tony Winter,
en gezamenlijk hebben we Havenstad radio opgezet. Dat is heel leuk geworden
en dit duurde van 1982 tot medio 1984.
In dat zelfde jaar ben ik bij Free Radio
Rotterdam gaan draaien. Een heel populair station in die tijd. Daar ben ik
live gaan draaien want dat was een van
de weinige stations die liveuitzendingen
verzorgden. Ik heb het daar heel erg
na~r mijn z i n gehad.
J: Op een bepaald moment besloot je om
wat meer te gaan doen, wat hogerop te
komen. Hoe is dat gegaan?
M: Monique,. ik wist dat het bestond
maar ik hield me er nooit zo mee bezig.
Wel een hoop van mijn vrienden, die
hadden het er altijd over maar ik had
het nooit beluisterd. Op een gegeven
moment draaide er een deejay bij Free
Radio Rotterdam en die jongen was erg
bevriend met \.Jillem van Kooten. Deze
jongen werd plotseling manager van ondermeer de Star Sisters. Hij kwam derhalve ook veel over de vloer bij platenmaatschappijen en dat is eigenlijk het
begin van het verhaal. Via via werd
door Willem aan mij gevraagd of ik eens
een demo wilde maken voor MMI, de cas~
setteservice. Dat heb ik toen gedaan,

een -hele poos niets van gehoord. Weken
daarna werd ik gebeld of ik zo snel mogelijk naar Hilversum wilde komen want
men had met spoed twee man nodig om
bandprogramma 's te maken en ik \~as ui tverkoren om een ~laats in te nemen.
Eigenlijk was dit bedoeld als invalperiode. Dit gebeurde in januari 1986.
Die programma's werden vervolgens uitgezonden op Monique.
J: Typisch! Hoe lang heeft het geduurd
met die bandprogramma's?
M: Niet lang. Ik had ze voor 4 weken
gemaakt en er zi jn, geloof ik, 3 weken
uitgezonden, want door een storm
waren ze een week uit de lucht. De
wereld klapte toen voor ~e ineen want
toen mijn band de lucht in zou gaan
klapte Monique uit de lucht en ik dacht
dat ze nooit weer terug zouden keren.
-Gelukkig werd men niet binnengesleept.
J: Op een bepaald moment zat je ook aan
boord.
M: Ik werd door een aantal mensen van
de ~oniqueorganisatie gebeld die mij
vroeg of ik zin had aan boord te gaan.
Dat laat Je je natuurlijk geen 2 keer
vragen om op een schip te werken waar
je de he l e da g bezi g kunt zijn met rad i o
want radiomaken was mijn lust en leven.
J: Wanneer g in ~ j e aan boord?
M: Februari 1986. Het was een koude
morgen. We gingen met een bootje er naar
toe. Een uur of 8 varen en gelukki g kon
i k goed slapen en ben niet zeeziek geweest. Een goede eerste ervaring dus.

Ik werd gewekt e n toen waren we er al.
Toen ik die joekel gro t e mast za g kon
i k het moeilijk gel oven. En dan da t
overspringen van de kleine tender op de
Ross. De eerste kee r durf je ei genlijk
niet en dan wordt je gewoon geduwd. Op
een bepaal d moment stond i k in de huiskamer en toen pas begon i k me te realis eren dat het echt was. Ik werd voorgesteld: Ad Roberts was er en Wim de Valk
en Ad heeft me toen het schip laten
zien.
J: Wi e ging er toen af toen jij er kwam?
M: Eraf ging Ferry Eden. Ja , ik kreeg
zijn programma van 7 tot 9 u.~r.
J: \vat waren de indrukken gedurende de
eerste week?
M: Heel vreemd, ik moest er ontzettend
aan wennen. Het leven aan boord is te
vergelijken met luxe kamperen. Het is
wel low budget maar toch luxe want je
hebt er een lekker bed en je zit op een
soort eilandje en ziet verder geen mens.
J: Je deed het ochtendprogramma van
7-9 Leuk,?
M: Dat is nu juist het leuke ervan.
Iedereen zegt altijd: ik heb het eerste
uur van Mark Stam maar dat is niet waar,
want ik heb de dag voor mijn eerste
ochtendprogramma nog een uur tussen 3
en 4 gepresenteerd. Ik heb dit zelf niet
eens, dus mocht er een Freewave lezer
zijn stuur maar even een berichtje aan
Hans Knot. Het nieuws heb ik direkt gedaan maar daar vond ik eigenlijk niets
aan. Later wel.
J: Hoe lang heb je de eerste periode aan
boord gezeten?
M: 2,5 week. Dat was eigenlijk de proefperiode. Een week voor dat ik wegging
kwam Jan Veldkamp aan boord. De sfeer
was er heel leuk. Ad Roberts is echt
een gouwe gozer. Wim de Valk ook heel
leerzaam - een beetje dominant af en
toe - toch ook een jongen die wel wat
heeft.
J: Wat deed je eigenlijk als je klaar
was met je programma?
M: Je bent dus nooit klaar. Om half zeven wordt je gewekt. Je neemt een paar
super koppen koffie mee naar boven en
als je klaar bent heb je een uurtje
pauze, kun je ontbijten, en om 10 uur
moest ik volgens rooster bandjes van
~WI gaan starten en de reklames erin
draaien. Tot een uur of twee deed ik dat
en had vervol gens tot drie uur pauze.
Daarna moest ik nieuws voorbereiden en
lezen tot 7 uur in de avond. Om 7 uur
ben je klaar, je kijkt wat tv en om
half negen wordt er geàinneerd. Het
eten was er erg lekker, veel verse spullen. Ik heb er eigenlijk nooit tekort
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gehad. Om 10 uur ben je klaar, daarna
soms afwassen en wat produktiewerk en
dan ben je dermate moe dat je wel naar
bed wil. Het is dus de hele dag hard
werken.
J: Hoe was de relatie Monique versus
Caroline?
M: Heel leuk. Peter Phillips, Fergie
Hcneal, John Le'w is etc. Johnny was een
toffe goser. Altijd lachen als ik hem
bezig zag en hij was altijd goed gehumeurd. Of het nu iS avonds laat was of
's ochtends vroeg, hij zei altijd:
Horning lads. Er was totaal geen sprake
van onderlinge rivaliteit. Ach, we jatten wel eens een cart, die ze van een
adverteerder hadden gekregen, waarover
ze dan erg boos konden doen (ze kregen
ook niets anders) maar ik was er zelf
vaak te vinden in de C~rolinestudio's
want ik vond datgene wat Caroline deed
veel beter dan wat Monique deed. Ik was
het bepaald niet eens met bepaalde Monique plugplaten maar ja, je staat er
voor. Je kunt bij de TROS b.v. ook niet
een uur lang de Simple Minds draaien.
J: Hoe stond het met de post?
M: Gigantisch. Ik dacht eerst dat het
wel zou tegenvallen. He kregen direkt
allerlei gekke dingen b.v. strips van
jongelui waarin de deejays de hoofdrol
speelden. Echt heel veel en leuk.
J: Hoeveel periodes heb je meegemaakt?
M: Vier. Ik had twee periodes gedaan
en toen moest ik opeens Drie om Drie
gaan doen, een stapje terug eigenlijk.
De mensen in de organisatie vonden dat
ik van vijf tot halfzeven moest gaan
presenteren. Er was n.l. een nieuwe
deejay, Ruud van Velzen, die ook een
kans moest hebben. Ik heb trouwens nog
l€:uke programma's gedaan met Caroline
deejays. Die jongens mochten mij wel
omdat ik zo ongeveer op dezelfde golflengte zat.
J: Waar haalden jullie het nieuws vandaan?
M: Dat was simpel luisteren naar Radio
3, Studio Brussel en de BBC. Een mengelmoes dus van het leukste en heetste
nieuws.
J: Kwam dit vanaf cassette of live.
M: Ik heb het meestal live gedaan maar
tja als er moeilijke woorden in voorkomen dan werd het wel eens op cassette
gedaan.
J: Kwamen er nog wel eens bootjes?
M: Ja bootjes met freaks die sigaretten
kwamen brengen etc. In juni kwamen ze
van SMC regelmatig, die bleven dan een
halve dag aan boord en dat was ontspannend.
wordt vervolgd.
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TNHRI MET PROGRAHHA' S OP EUROPA.
~'IJ1fRI heeft een 100 KW kortegolfzender laten installeren waarmee 12 uur per
dag programma's zullen worden uitgezonden die gericht zullen worden op Europa,
het Midden Oosten, Caribisch gebied en
Z~id Amerika. Rond deze tijd moet men te
beluisteren zijn. De tijden en frequen, ties in mc: 21-23 9770, 23-1 11770,
4-6 7400, 6-8 9620 en 8-11 7355 kHz.
NIEUWE PUBLIKATlES UIT DENEMARKEN.
De Danish Shortwave cl~b heeft enkele nieuwe publikaties uitgegeven. Allereerst is er de 15e editie van Tropical
Band Survey (7 IRC's), de 3e editie van
Home Service Stations outside the Tropical Band (zelfde prijs) en de New
Clandenstine Radio List, die 5 IRC's
kost. Te bestellen via DSCI, DK 2670
Greve Strand Denmark.
UITSTEL BBC VANUIT HONG KONG.
De nieuwe relaiszender van de BBC
World Service vanuit Hong Kong zal voorlopig nog niet aktief worden. Het station bestaat uit 2 250 Kw zenders en
zal waarschijnlijk pas in okto~er met
testuitzendingen beginnen. Frequenties
worden in een later stadium bekend gemaakt.
NIEmvE LANGEGOLFZENDER ALGERIJE.
De nieuwe langegolfzender op 200 kHz
meteen vermogen van 1000 kW is in de
avonduren gehoord met testsignalen.
Het betreft hier testuitzendingen van
Radio Algiers.
SAMEN\.JERKING COST..\. RICA EN SPANJE.
Een overeenkomst is getekend door
de ministers van buitenlandse zaken
van Costa Rica en Spanje om te komen
tot rie opzet van j{adio Internacional
de Costa Rica, een radiostation dat
zal gaan werken via de kortegolf en haar
eigen prograrmna s zal gaan ui tzenden.
DX SPREAD NIEUH HAGAZINE.
DX Spread is ~en nieuwe publikatie
die maandelijks zal worden uitgebracht
door Bruce fvlacGibbon, 2295 NE Juniper
Avenue, Gresham, OR 970030 USA. Zendt
2 IRC's voor proefnummer.
CHINA RADIO HANDBOOK .
. Is een 55 pagina's dik boekje van
de Asian Broadcasting Institute met
uitzendschema's van alle landelijke en
internationale programma's van de Chinese stations die aktief zijn op FM, AH
en KG. Het is verkrijgbaar voor 20 IRC's
of $ 15 via Asian Broadcasting Institute
CPO Box 1334 Tokyo 100-91 Japan.
Paul S Hansen en Jelle Knot.
f

2 FEBRUARI TERUG IN DE LUCHT.
. Op 2 februari was Atlantis terug
in de lucht via de 270 meter, hoewel de
volgende dag getest werd 1493 kHz,
de 201 meter. Deze andere golflengte was
gekozen om te proberen het signaal beter
aan land ontvangbaar te maken. Toen
bleek dat het slechts een verslechtering
was ging men de volgende dag, 4 februari, weer terug naar de 1115 kHz. Het
programma dat men bracht was een mixture van de engelse en vlaams service,
waarbij dient vermeld te worden dat
deejay Gerard van de Zee zich aan boord
van de Jeanine had begeven voor de live
programma's van de Vlaamse service.
Hij presenteerde in samenwerking met
Steve England enkele goeie vrije radio
shows maar de shows die hij alleen
presenteerde waren niet om aan te horen.
Inmiddels was er ook enige reklame gekomen op het station. Zo waren naast
de huisreklame voor Carriaby ook spots
te horen voor Boom Boom kleding shop in
den Haag (eerder op Caroline), Rombouts
koffie, Peter Lentons recordshop en de
Record Mirror.
SWANEVELD WIL WRAAK.
Via de pers ging Arie Swaneveld zijn
ongenoegen l~ten blijken. Zo was in een
aantal kranten het volgende bericht te
lezen op 6 februari 1974: Als de Vlaamse
zeezender Atlantis niet binnen een week
zijn schulden betaalt, wordt het zendschip binnen de territoriale wateren
gesleept en is het uit met de jongste
piratenzender Atlantis. Dit dreigement
is afkomstig van de man die de zendapparatuur op het schip, afkomstig van
het REMeiland, aan van Landschoot verhuurde. Hij zou 75.000 gulden te goed
hebben, terwijl nog drie Belgische
schuldeisers op hun centen zitten te
wachten. De hoogte van deze vorderingen
is niet bekend. De toestand aan boord is
volgens Swaneveld alles behalve prettig.
In Cuxhaven is als ballast een grote
hoeveelheid zand in het schip geladen,
maar dat is inmiddels doordrenkt met
olie uit een lekkende generator.
ENGELSE SFEER UITSTEKEND.
De eerste · dagen · van de Engelse service verlopen uitstekend en in de avonduren blijken vele zeezenderfans uit de
60'er jaren hun oude transistorradio's

weer opgezocht te hebben. Atlantis
klinkt voor de engelsen als een klok en
doet denken aan de geweldige tijden
van Radio London en Radio England. Een
serie voortreffelijke jingles, hoofdzakelijk geproduceerd door Steve England, is een van de hoofd bestanddelen
van het succes van de engelée service.
- De pr-ogramma' s worden de eerste periode
gepresenteerd door Chrispian St. John,
Andy Anderson en Steve England.
In de programma's vroeg men om bekwame
zendertechnici en koks.
VAN DAM VLIEGT ERUIT.
Adriaan van Landschoot besloot op
9 februari zijn voorman van Dam op
straat te , zetten. Vanuit Belgie werd
gezegd dat dit twee redenen zou hebben.
Allereerst zou Gerard de begraveniskosten van Theo Klinkenberg in Cuxhaven
niet hebben betaald (3800 gulden) en
ten tweede zou hij gelden, bestemd voor
de engelse bemanning niet hebben voldaan.
INKRIHPING ENGELSE SERVICE.
Vanaf 13 februari was de engelse
service pas ip de lucht om 11 uur in de
avond om door te gaan tot de start van
de Vlaamse service de volgende ochtend.
Dit werd besloten om op die manier in
de avonduren meer tijd te hebben om te
sleutelen aan de zenders en generatoren
en om twee degelijke studio's uit te
rusten. Tevens waren er klachten binnen gekomen bij het station dat men
interfereerde op de uitzendingen van
de RAl, de Italiaanse staatsradio.
UITBREIDING TEAM.
Inmiddels was het presentatietearn
aan boord aangevuld met ondermeer de
vrouw van Steve, Debbie England. De
programmering op dat moment: 23-01
Debbie, 01-04 Steve en 04-07 Johnny
Duan.
.
MI AMIGO KAAPT -ANDERMAAL COMMERCIAL.
Op 19 f~bruaribleek dat ~ and~rmaal
een Atlantis commercial was te beluisteren via Mi Amigo,n.l. Romboutskoffie.
Opvallend was wel dat de spot nog maar
twee maal per dag werd gedraaid op
Atlantis. De top 40, de hitlijst van
Atlantis, werd echter voor het eerst
weer uitgezonden sinds de terugkeer
van het station vanaf de Jeanine. Tevens
was een nieuwe commercial te
horen
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voor het Vlaamse amusementsblad Hitorama.
SPECIAAL BEATLESPROGRAMMA OP ZONDAG.
Vanaf 20 februari 1974 w~rd een
nieuw programma ingevoerd speciaal voor
de fans van de legendarische Beatles,
onder de naam Beatles Spectacular. Dit
programma liep van 23 tot Ol uur en
werd gepresenteerd door Debbie England.
Ook nieuw was de Radio Atlantis hotline
of hits (engelse top 50 met Steve) en
de rebound hour (gouwe ouwe met Johnny
Duan) in de nachtelijke vroege uren van
de zondagmorgen). Later zouden de programma's worden verplaatst naar gunstiger uren.
NOG MEER WIJZIGINGEN.
Met het vertrek van Gerard van Dam
diende er een vervanging binnen het
Vlaamse team te worden gevonden. Frans
van Gendt was vanaf 20 februari de
nieuwkomer en presenteerde de uren van
7 tot 9 en van 15 tot 16 uur. Tevens
kregen de doordeweekse uren van de
Engelse service namen als: Starlineshow,
Midnight special en You're with ...... .
GENERATOR AAN DE PRAAT VAN KING DAVID.
In de avonduren van 22 februari
maakte Steve England in zijn programma
bekend dat men druk doende was om de
voormalige generator van Capital radio,
die op de King David dienst had gedaan,
aan de praat te krijgen. Men hoopte met
deze een beter signaal uit de zender te
krijgen. Ook vertelde hij over zijn
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t i jd bi j Caroline en voegde er aan t oe
dat er ei ge nlij k maar twee vr i je radio
s tations op de Noordzee waren, Atlantis
en Caroline. De andere stations zouden
het alleen om het commerciele gewin
doen.
TENDERING TIVEE KEER PER ~~EK.
In deze periode werd de Jeanine,
zolang de weerconditie dit toeliet,
twee keer per week bevoorraad. Op de
woensdag met de mv Barracuda vanuit
Vlissingen (voedsel, platen en water)
en op zaterdag met de mv Jacomina vanuit
Terneuzen met olie en deejays.
Ook werd zo nu en dan gebruik gemaakt
van een kleine boot, de mv Early Morning
KLOK DRAAIT VERKEERD.
De 23ste februari gaat de geschiedenis in als een gedenkwaardige dag. Gedurende de nacht was er een probleem geweest met de generator en de dienstdoende technicus heeft de studioklok wel
bijgezet , maar vergiste zich twee uren.
Gevolg was dat alle programma's die dag
twee uur op het schema achterliepen.
En dan was het nog niet eens 1 april.
ZENDER VERSTERKT TOT 8 KW.
Op 28 april gelukte het de generator van de King David definitief aan de
praat te krijgen en het vermogen van
de zender op te voeren naar 8 kW. Ook
de Engelse programmering kwam als gevolg van de versterking in signaal weer
terug naar de oude starttijd van 7 uur
in de avond.
wordt vervolgd.

Steve England

GEEN KANSEN VOOR AMERIKAANSE ZEEZENDERS
In de begin 70'er jaren runde Rev.
Carl McIntire in het kleine plaatsje
Media, in de staat Pennsylvania,twee
radiostations: \-lXUR AM en WXUR FM. Hij
kreeg ,problemen met de Federal Communication Commission, een overheidsorgaan
dat toeziet op de naleving van door
de commissie opgestelde regèis voor
radio en televisie. Begin 1973 verklaarde de FCC dat HcIntire in de problemen
was gekomen daar hij geen duidelijke
loggings had bijgehouden inzake de programmering van beide stations. In werkelijkheid volgde McIntire niet de regel
op dat bij geruchtmakende kwesties beide kanten van het onderwerp moesten worden uitgezonden. Op 5 juli van dat jaar
verlieten beide stations de ether en gedurende de laatste uitzending beloofde
Mclntire zijn luisteraars dat hij binnen veertien dagen terug zou zijn met
een compleet nieuw station onder de
naam Radio Free America. Hij kocht
zichzelf een schip, de MV Oceanic, en
herdoopte het in de MV Columbus. Hij
dacht dat hij het schip binnen twee weken kon laten omhouwen maar het duurde
uiteraard veel langer en het was reeds
eind augustus dat de Columbus een positie verkoos, ruim 3 mijlen ten Oosten
van Cape May, in internationale wateren.
Maar de uitzendingen, zoals door McIntire beloofd op een perskonferentie,
gingen nog niet van start via de 1160
kHz. Als gevolg van zowel problemen met
de zender als de generatoren duurde het
vele dagen alvorens radio Free America
in de ether kwam. Gezien een zeezender
voor de kust van Amerika een niet alledaags verschijnsel is verschenen diverse
journalisten aan de 'piraten' hori %on
om hun verhaal te kunnen optekenen.
De Washington Post noemde ~clnt1re een
op land ingesloten schipper die vanaf
zijn landdek regeerde over wat hij
als de Moby Dick van het Vrije Woord
beschouwde. Door een radiostation meer
dan 3 mijlen buiten de kust te starten
dacht Mclntire bevrijd te zijn van controle door overheidsorganen. De toen
67 jarige Pastoor van t he BiblePresbyterian Church of Collings Wood ging
zelfs zo ver door te stellen dat hij
desnoods naar de gevan genis zou gaan
om zijn gelijk te krijgen.
Direkt nadat de Columbus voor anker was
gegaan trok een aantal medewerkers
van de Fee in een hotel a an de kustlijn om de eventuele signalen van RFA
te kunn e n re gistrere n en een woordvoerder verklaarde dat een rechter na het
eerst~ si gnaal gevraag d zou worden de

kapitein van de Columbus opdracht te
geven onmiddellijk met de uitzendingen
te stoppen. McIntire verklaarde hierop
dat op geen enkele wijze tegenstand zou
worden gegeven als de Fee of de kustwacht het station uit de ether zou halen
omdat het voor hem erop aan kwam te
komen tot een rechtzaak. Aan boord van
de Columbus waren pistoien en geweren
aanwezig, zo verklaarde hij, maar deze
waren alleen bestemd voor zelfverdediging tegen rovers. Het hoofdkwartier van
Mclntire was in die dagen gevestigd in
een hotel waar verder alleen ouden van
dagen hun tijd doorbrachten in schommelstoelen. Mclntire verklaarde dat hij
zijn schip niet onder de noemer piratenschip klasseerde omdat piraten ergens
heengaan om iets te nemen. Hij noemde
zijn schip een vluchtelingenschip. Ook
stelde hij dat het meer een politiek
projekt zou worden waarbij luisteraars
van Maine tot North Carolina als wel
tot Ohio in het westen zouden kunnen
genieten van zonder door de overheid
gereguleerde vrijheid van meningsuitingen. Zes bemanningsleden en twee radiotechnici waren aan boord van het zendschip en ze wachtten vol ongeduld op
de mededeling van Mclntire om de zender
aan te zetten. Hij had aan de pers
meegedeeld dat een deel van de programma's live vanaf het schip zouden worden
uitgezonden waarbij de gastsprekers met
kleine bootjes naar het schip zouden
worden gebracht. Onder de gasten die
hij zou uitnodigen waren Jane Fonda als
strijdster tegen de oorlogen, senator
George McGovern, Barry Goldwater en
Dean Burch, het toenmalige hoofd van
de FeC. Andere programma's zouden aan
land worden opgenomen evenals de nieuwsbulletins
De 135 foet lange Columbus was in eerste instantie gebruikt als mijnenveger
en later als diepzeeduikschip bij Kaap
Caneveral in Florida. Toen een volgeling van Mclntire het schip te koop
zag liggen werd $ 40.000 aangewend uit
fondsen, gestort door volgelingen. Hiermee werd het schip aangekocht en ingericht.
Carl verklaarde dat wanneer de opdracht
zou worden gegeven een licentie aan te
vragen bij de FCC hij dit zou weigeren
daar een dergelijke licentie ongrondwettelijk zou zijn gezien er nooit een
zgn. Law of Congress was goedgekeurd
aangaande licenties voor radiostations.
Via zijn programma's die in syndicated
vorm vta honderden radiostations over
geheel Amerika waren te beluisteren
verklaarde hij dat hij altijd uiterst 15
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kritisch gestaan had tegenover burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat hij van
plan was met Radio Free America bebeschouwde hij derhalve ook niet als
burgerlijke ongehoorzaamheid omdat hij
totaal niets zou vernietigen en tevens
omdat zijn station gebruik zou maken
van een frequentie die in de direkt
omliggende staten van New Yersey niet
in gebruik was, waardoor interferentie
niet mogelijk zou zijn. Gedurende de
laatste week van augustus 1973 was er
een klein incident dat ~cIntire als een
plaagstoot van de regering beschouwde.
Een schip van de kustwacht enterde de
Columbus en doorzocht het schip met als
reden dat de mogelijkheid bestond dat
er een lek was in de olieleiding, gezien
een olievlek in de direkte omgeving van
het schip. Een woordvoerder van de
kustwacht zei destijds dat het puur een
routinecontrole was geweest nadat een
bemanningslid van een helikopter de
vlek had geconstateerd. Om kwart voor
12 in de avond van 12 september was
RFA voor het eerst in de ether met haar
zender die afgestemd stond op de 1160
kHz (259 meter). Het betrof een draaggolf die in de lucht werd gehouden tot
10 voor 1 de volgende middag. Om half
2 de daarop volgende morgen werd er
andermaal getest, dit keer met muziek.
Na 30 minuten werd het stopgezet vanwege
problemen met de apparatuur. Het RF
signaal kwam niet goed op de antenne
en bovendien was een deel van de apparatuur in de studio oververhit geraakt,
hetgeen een klein brandje tot gevolg
had. Op de 14e september sloeg het
schip van haar anker en moest de Columbus voor onderhoud naar de haven van
Cape May. Daar werd een nieuw anker
geplaatst en werd de bodem van het
schip voorzien van koperen platen om
op die manier zo weinig mogelijk verlies aan vermogen te krijgen, zodat het
maximale vermogen van 10 kW kon worden
uitgezonden.
In de avond van de 15e september ging
de Columbus weer naar zee en het maakte
die volgende nacht tussen half 2 en
half 6 een testuitzending. Het was
de volgende middag om 12.23 op de 1ge
september 1973 dat Radio Free America
met haar officiele uitzendingen van
start ging. Gedurende deze eerste dag
lag het schip niet voor anker maar
vaarde het heen en weer ter hoogte
van Cape Hay naar Aveion. Het station
ging van start met een gezang gevolgd
door een speech van McIntire, die vanaf
band werd gedraaid omdat hijzelf ten
tijde van de eerste uitzending aanwe~ig
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was op een congres over kerkelijke radio. De eerste signalen waren niet al
te best te ontvangen maar na een paar
uur verbeterde dit. Om 4 uur in de
middag kwam de eerste klacht binnen
aangaande interferentie en wel van de
leiding van HHLH, een 5 kt.; station
in Lakewood New Yersey, dat haar programma's verzorgde via de 1170 kHz.
Weken later werd het bekend dat men geen
last van interferentie had maar dat
al twee weken voordat de eerste test
van RFA in de ether ging was besloten
door de leiding om direkt te klagen
over storing als RFA in de ether zou
komen. Omdat i'1 clntire niet in de problemen wenste te komen gaf hij opdracht
de zender uit de ether te halen en
dit geschiedde om 14 minuten na 10 uur
die avond. De volgende dag werd er door
een federale rechter in Camden een opdracht uitgegeven aan RFA waarin het
RFA verboden was nog radioprogramma's
uit te zenden voor de datum van 1 oktober, de dag dat, zoals de rechter had
besloten, er een rechtzaak tegen RFA
zou worden gehouden. Naast de klachten
van WHLlol kwam er bij de FeC ook nog
een klacht binnen van KSL, een 50 kW
station in Salt Lake City •••• toch
liefst 2000 mijlen verwijderd van de
Columbus. Het is interessant te weten
dat een amendement bij paragraaf 301 van
de Communicatiewet van de VS voorschrijft dat het runnen van een station
vanaf eén in Amerika geregistreerd
schip verboden is, behalve wanneer een
licentie is verkregen van de FCC. Hc. Intire registreerde het schip niet in
een ander land en het schip voerde de
Amerikaanse vlag en een witte vlag van
zijn kerkgenootschap was ·tevens te
ziel . i.n de mast. Onder de genoemde '.vet
werl. het dus mogelijk om Hclntire en
z1Jn bemanning te veroordelen.
Maximale straf die op een dergelijke
overtreding stond '."as 1 jaar gevangenis
en een boete van $10.000. Er werd door
McIntire en zijn technici besloten dat,
wanneer het station zou terugkeren, een
nieuwe frequentie zou worden gebruikt.
In de middag van 26 september was er
inderdaad een laag ~ermogen test te horen op de 186 ~eter (1608 kHz). Het
schip lag op dat moment in de haven van
Cape May. Het was het laatste signaal
\"at er ooit nog \.;erd gehoord van radio
Free America. Een groot aantal rechtzaken volgde en uiteindelijk werd in
maart 1974 een opdracht van de rechter
uitgevaardigd waarbij het aan het station verboden werd ooit nog uit te zenden vanaf de ~lV Columbus.

Het was niet eerder dan 23 juli 1987
dat er weer een signaal werd gehoord
vanaf een schip in internationale wateren voor de Amerikaanse kust. Een
projekt, radio New York International,
opgezet door een aantal ontevreden
deejays van verschillende stations.
De gehele radioscene in Amerika was
volgens hen verziekt, mede vanwege de
grote mate van automatisering en de
invloed die marketingburo's hebben op
de programmering. De deejays vonden dat
zijzelf meer computers waren die volgestopt met opdrachten de programma's
moesten maken. Er was totaal geen inbreng van persoonlijke platenkeuze meer
mogelijk. Men besloot dat hier tegen
iets gedaan moest worden. Randy Steel,
een van hen, liep al jaren rond met
plannen om iets illegaals op te zetten.
Hij had reeds kontakten gehad met mensen die in het verleden op een of andere
wijze aktief waren geweest voor Radio
Caroline. De plannen werden werkelijkheid. Ze kochten een voormalige Japanse
visserstrawler, de Fair, en herdoopten
het in de Sarah. $ 175.000 werden opgebrachG door 20 medestanders en het
schip werd omgebouwd tot radioschip.
De zenders, generatoren en studio's
werden in alle stilte in de haven van
New York ingebouwd en het schip werd
voorzien van een ~O foot hoge vertikale
antenne die op het voordek kwam te
staan. Alen Weener, die al de nodige
ervaring had met illegale projekten
vanaf land, werd gevraagd hoofdtechnicus
te worden. Ook vroegen ze een voormalig
Laser en Caroline technicus mee te doen
maar deze weigerde daar hij niet te
lang meer van huis wenste te gaan.
Op 23 juli j.l. verliet het schip op
eigen kracht de haven van ~ew York
en ging 4 r 5 mijl uit de kust van Long
Island, ter hoogte van ~ong Beach, voor
anker.De 200 foot lange trawler voerde
de Hondurese vlag en om 6 uur in de
avond (lokale tijd) begonnen de uitzendingen via 4 verschillende frequenties:
103 ~nlz FM, 1620 kHz AM, 6240 kHz SW
en 190 kHz Longwave. Men verklaarde dat
RNYI een old rock and roll radio format
zou gaan brengen en de uitzendingen
gingen door tot 12 uur in de nacht. De
volgende dag werd weer op dezelfde tijd
uitgezonden maar op zaterdag 25 juli
was het station niet in de ether.Die
middag werd het schip door ambtenaren
van de kustwacht en de Fee bezocht en
de technicus aan boord werd verteld dat
hij in strijd met de wet handelde omdat
hij zonder vergunning radioprogramma's
verzorgde. De mensen van RNYI spraken

dit tegen daar zij de programma's maakten vanaf Hondurees ~rondgebied in
internationale wateren en derhalve niet
vielen onder de regels van de FCC. De
volgende dag, zondag,was men weer op de
reguliere tijd te beluisteren, eveneens
op de daarop volgende maandag.Hen noemde zich America's First and Only Offshore Station. Deejay Ivan Jeffreys vroeg
de luisteraars met een bootje langszij
te komen om hem bevroren wafels, een
vliegenmepper, een scheerapparaat en
een paar pakjes sigaretten te brengen.
Na de closedowntijd besloten de 3 man
aan boord, de 34 jarige Alan Weener
uit Monticello, Ivan Rothstein 25 jaar
uit Brooklyn en een verslaggever van
de Village Voice genaamd RJ Smith, naar
bed te gaan • . Om 5 minuten over half 6
die ~acht werden ze in hun slaap ver-

rast door de stem vaneen kustwacht
ambtenaar die door een megafoon opdracht
gaf aan iedereen aan hoord van de Sarah
aan dek te komen. Vijf kustwachtambtenaren, met pistolen in hun holsters,
enterden het schip, handhoeiden de 3
man en lazen hen de rechten voor.
Ambtenaren van de FCC ontmantelden deels
de zenders en sneden de antennedraden
door. Mr. Smith toonde zijn perskaart
en bleef doorgaan met het schrijven
van notities. Toen hem opdracht werd
gegeven hiermee te stoppen weigerde
hij dit en werd het notitieblok in beslag genomen, evenals zijn fototoestel
en . andere persoonlijke bezittingen.
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De drie werden uren lang op het dek verhoord waarna zij zich moesten begeven
op de boot van de kustwacht. Niet veel
lat.e r kwam een kleinere boot langszij
die hen naar Brooklvn bracht.Daar werd
Smith vrijgelaten e~ kree g hij alleen
zijn notitieblok terug. De twee RNYI
mensen werden vervolgens voor geleid voor
de Federal District Court in Brooklyn
wegens overtreding van de FeC regels.
Nadat Rothstein en Weiner hadden toegezegd met de programma's te zullen stoppen werden ze, zonder het betalen van
een borgsom, in voorlopi ge vrijheid gesteld. Men kreeg tevens te horen dat
op 27 augustus een hearing zal worden
gehouden over het voorval.Hen kan daarna
eventueel veroordeeld worden tot een
maximumstraf van 5 jaar gevangenis en een
boete van $ 250.000. De Sarah bleef in
internationale wateren onder bewakin o
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van de kustwacht en de beide RNYI mannen
gingen vervolgens weer aan boord van het
schip, zonder de uitzendingen te hervatten. Mrs. Peratino, een woordvoerdster
van de Fee verklaarde dat de beide heren
waren aangehouden als gevolg van overtreding van een internationaal verdrag
waarin het verboden is radio en televisie
programma's te verzorgen vanaf een schip.
Ze zei tevens dat de regering van Honduras toestermning had gegeven aan de
Amerikaanse autoriteiten tot entering
van het radioschip. Barbara Voulgaris,
woordvoerdster van de kustwacht, zei dat
Mr. Smith was gearresteerd omdat hij zich
aan boord van de Sarah bevond en dat het
handboeien een standaardprocedure was.
Zij voe gde eraan toe dat het fototoestel
en andere persoonlijke eigendommen van
Smith per ongeluk op de boot van de kustwacht waren achtergebleven en dat deze
spoedi g naar hem geretourneerd zouden
worden. Randy Steel verklaarde ons dat
hij spoedig hoopt een alternatieve manier
te vinden om het station andermaal
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in de ether te brengen. De tijd zal ons
vertellen of offshore radio voor de
Amerikaanse kust een klein beetje van
het succes kan krij gen dat het al meer
dan 29 jaren geniet in Europese wateren.
augustus 1987. Copyright Freewave.
~ans Knot.
RAD I 0 107 OOK I N DE ETHER VANU IT HAt~BURG.
5 i nds 1 j u I ij. I. i s het comme re i ë 1e
radiostation Radio 107 haar uitzendingen
begonnen. Om precies 12 uur in de middag startten de programma's via de 106.8
MHz met het nummer High Noon, waarna
de imitator Ron Will iams president Reagan zijn gelukwensen met het nieuwe radiostation liet spreken: ·Wir hoffen
dies ist der Beginn einer langen wunderbare Freundschaft'. Radio 107 is naast
Radio Hamburg (nu 103.6Mhz) het tweede
commerciële station in de stad. Het
stat ion wordt gerund door Bi ld und Ton
studio 81 GmbH en AV Euromedia GmbH en
de studio's staan aan de Rödingsmarkt.
De programma inhoud brengt ondermeer in
de ochtenduren een aktueel magazine,
de voormiddag diverse onderwerpen, namiddag informatie voor schol ieren en
universitaire onderwerpen. Tussen 19
en 20 uur is er 'Szene Radio' waarin
zowel hoge kulturele als sub kulturele
onderwerpen worden behandeld. Daarnaast
natuurlijk veel muziek. Men brengt ieder uur op het halve uur internationaal,
nationaal en lokaal nieuws. Het internationale nieuws wordt over-genomen van
Radio Luxemburg. Er werken 25 mensen
in vaste dienst en 20 freelancers. Voorlopig werkt men met een vermogen van
160 watt, hetgeen vanaf 1995 80 kilowatt
za] worden.
FEL I X EN KOOS STOPPEN MET "LANGS DE L f JN"
Felix Meurders en Koos Postéma stoppen met het presenteren
van het sportprogramma
"Langs de Lij n". Koos wi I
~
na 10 jaar weer eens wat anders gaan doen
op zondagmiddag en Felix Meurders zal
vanaf oktober presentator zijn van het
VARA ak tua I i te i tenp rog rarrma "Ach te r het
Nieuws l l dat dan op zondagavond wordt uitgezonden, de nieuwe vaste avond van de
VARA op Nederland 1. Wie het duo gaat opvolgen is nog niet bekend, al worden de
namen van Frits Spits en Eddy Jansen genoemd, maar beide heren weten nog van
niets. Felix Meurders stopt ook met het
rresente ren van III n de Rooi e Haan l ' , het
~olitieke praatprogramma op de zaterdag.
Felix ~eeft dit programma 13 jaar gepresenteerd. Zijn besluit valt aan de vooravond van het nieuwe seizoen, waarin de
Radio 2 programmering van de VARA sterk
za 1 ve randeren .

119S

9 JULI: Ferry Maat is drie weken met va-

13 JULI: Nog meer vakantiegangers in het
Hi lversumse. Meta de Vrie s wordt de komenkantie naar Spanje. Tussen 16 en 18 uur
de weken vervangen door Bas W.e sterweel,
zal deel 2 van de Nationale Hitparade
op R3 worden gepresenteerd door zijn neef van 11 tot 12 uur bij de AVRO op R3. Zij
Tom Maat (een kreatie van André van Duin)
is wel tussen 22 en 23 uur te horen als
die iedere nacht van 12 tot 7 op Hilververvanger van Jan van Veen. Dat programsum 4 met "Klassiek zijn beter worden' !
ma heeft zi j van te voren opg,enomen ++
te horen is ++ Ad Roland wordt weer Ad
Frits Spits is t/m 5 augustus met vakanSoul land, want hij neemt de "Soulshow"
t i e. In de tij d wordt "De Vakant i e's p i ts"
van Ferry Maat over ++ Tom Mulder staat
gemaakt door Tom Blomberg, Kaa van lersel
met z j jn IITROS Rad i 0 3 Zomertoer" van
en Ton van Draanen ++ "Hollands Glorie"
komt tussen 12 en 14 uur vanuit Harder12 tot 14 uur op het Attraktiepark Duinwi
j k ++ Pa u 1a Pat r i ci 0 z i en we bij de
re 11 i n Wassenaar ++
~
VARA
op Ned.1 voor het eerst als omroep'"
M
. i. niste.r Bri.nkman heeft
~
t\
ster. Zij is de opvolgster van Astrid
Sky Channel een boze
~ ~
~
Joosten die naar de TROS is gegaan +++
brief gestuurd over het
14 JULI: Edvard Niessing wordt vandaag
onderti telen v~n het C H A N NEL
programma IfDeeJay Cat
39 jaar en Herman Broekhui zen 65 Jaar.
ShowH van Li nda de Ma I. IIHe t exper i men t
Van ha r te ++ De "Steen en Beenshow" wordt
de komende ' weken gepresenteerd door Pievan Sky Channel bevalt ons niet," aldus
een woordvoerder van de minister. Sky
ter Jan Hagens, omdat Jack Spijkerman met
had het ministerie van tevoren op de
vankantie is ++ In "Sterrenslag", bij de
hoogte gesteld van de proef met ondertiAVRO op Ned.l de ploegen van Veronica,
tels. De minister heeft een afschrift van
Politici en KRO. Het Veronica-team wint
zijn boze brief gestuurd naar de Vereni- j
+++ 15 JULI: Veronica komt op R2 naar je
ging van Kabelexploitanten. Het zijn de
toe vanu i t Egmond aan Zee. I n 11K 1etskop"
kabelexploitanten - die het Sky Channel
ontvangt Simone Wiegel kunstenares Ans
lastig kunnen maken, want zij zijn het
Wortel en Wil1em Duyn is gast van Bart
die de kans lopen hun vergunning kwijt
·van Leeuwen in "Terug in de Tijd'" ++
te raken. De "Deejay Cat Show l l bevatte
Johan Sponselee vervangt Jan van deri Bosch
immers reklame, die juist door de ondertussen 7 en 9 uur bij de EO op R3. Jan
titeling door de minister geacht wordt
is in Boedapest voor tv·opnamen +++
speciaal op Nederland gericht te zijn,
16 JULI: Stan Haag wordt vandaag 67 jaar
en dat is ve rboden +++
en Radio '-deejay Adrian John 33 jaar.
10 JULI: Alfred Lagarde is terug van vaVan' harte ++ Tom Mu 1de r staat vandaag
kantje uit Amerika en wee r te horen als
een van de presen-tatoren van "Countdown
. . . :óo ;
Café bi j Veroni ca op R3 ++ Bij de TROS
_
, wijk ++ De Britse vakwordt om 22 uur een documentaire over
.
bond voor akteurs
"25 j aa r James Bond" ui tgezonden. P resen- ' heeft vandaag een einde . gemaakt aan het
tator is ex-007 Roger Moore +++
verbod om Britse radio- en tv-programma's
11 JULI: Peter Rijsenbrij vervangt de kote verkopen aan Zuid Afrika. Het verbod
mende weken Jaap de Groot als presentator
was 12 jaar geleden ingesteld uit protest
vanllPops j op" van 10 tot 12 uur bij de
tegen de apartheid-politiek van de regering in Pretoria +++
NCRV op R3 ++In "Tussenuur" een popspe17 JULJ: Adam Curry begint om 11 uur zijn
cial over U2 gemaakt door Peter Plaisier
programma met "Secre t Love" van Doris Day.
++ "Sounds of 605" op BBC Radio Two wordt
Zou dit zijn omdat er deze we'e k in Privé
gepr'e sen teerd doo r An i ta Ha r ris +++
een a rt i keil . staat over zij n ve rhoud i ng
12 JUL I: In "Ti jd voor Toen" draai t Tom
met Patricia Paay? ++ Bart en de Zwart
BI om be rgd e hit s u i t j u I i 198 5 (i. v . m
beg i nnen hun p rog ramma me t "Je ben t n i et
het feit dat "Live Aid" morgen twee jaar
hip" van Patricia Paay ++ De "Radio One
ge 1eden we rd gehouden) en j u I i 1970 ++
Roadshow" komt vanuit 8r i stol. Maar heMarc Stakenburg is 5 weken met vakantie.
Niek Montanus en Jeroen Keers ' nemen de
laas voor presentator Simon Bates .begint
zendti j d van Marc, tussen 21 en 22 uur,
het programma te laat omdat de lijnverbij de KRO op R3 over. Zij maken het zobinding nog niet in o r de was ++ René va~
merse nrogramma " De Koele Korridor" +++
de Veer vervangt deze week Ton van Draa-
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Vredenburg in Utrecht ++ In "Sterrens lag ' l
vanavond, bij de AVRO op Ned.1, deejays,
entertainers en ex-internationals. De
l .a ats ten wi nnen met 500 punten +++
22 JULI: Veronica op R2 komt naar je toe
vanuit IS Hertogenbosch. In "Kletskop"
ontvangt Annette van Trigt ex-wielrenner
Gerrit Schulte en Peter Tetteroo is gast
van Bart van Leeuwen in "Terug in de Tijd"
++ Peter Teekamp vervangt ~
Ch i e I van P raag in "Nede r- · .

~andmetMUZiekla~d.
lI. Chiel~~
. ~ 11
vakantIe ++ Van

IJ

.@
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15 tot 00.15 uur zendt , .
Veronica op Ned~l"De muziekdag 1987" uit.
Presentatoren Erik de Zwart, Simone Walraven en Adam Curry ontvangen o.a. Johnny
Logan, Boy George, Pet Shop Boys, Samantha Fox, Spagna en Richenel. Bart Peeters
presenteert de finale van de Pop-Kwis
waarvan de voorrondes in "Countdown Café"
werden gehouden. Om 17. ~ 0 uur wordt de
Bas Wes te rwee.l
"Cl ip Top 3 Allerti jden" (gekozen door de
kijkers) ui tgezonden. 3. Sunday Bloody
nen als producer van "De Vakantiespits",
S~nday - U2, 2. ~areless Whisper - George
omdat Ton een week wegregent in NoordMIchael, 1. Huntlng high and low - Aha.
Brabant ++ Bij de IKON op Ned.2 wordt
Na het NOS journaal van 20 uur wordt de
voor de 1500-ste keer "Wi lde Ganzen l l
Muziekdag vervolgd met de speelfilm
uitgezonden. In de uitzending van van"Footloose", een muziekspecial met Don
avond wordt aandacht gevraagd voor verJohnson en "Eric Clapton in Concert" +++
volgde journal isten en hun fami 1ieleden,
23 JULI: Veronica's Ad Valk viert zijn
een eigen initiatief van de IKON +++
32-ste verjaardag. Van harte ++ Tom Mul18 JULI: Omdat om 18 uur het "Los Vast
der staat met "50 POp" in Groesbeek ++
Kui pspektakel 1987" beAndré van Duin/Tom Maat vervangt voor de
~ --.""""
g int, geen
laatste keer Ferry Maat als presentator
l~
t"'"
•
"Vakantievan
de Nationale Hitparade van 16 tot 18
I
sp i ts l ' met
uur ++ Bij de NCRV op Ned.2 wordt de
Tom Blomberg. Tot
eerste samenvatting van het LosVast · Kuipuur staat de zender van
spektakel 1987 uitgezonden +++
Radio 3 in het teken van het cir24 JULI: Felicitaties aan de sekretaresse
cus van Jan Rietman vanuit het Feyenoord
van Lex Harding, MariJ"ke vld Veer die
Stadion in Rotterdam. Meer dan vijftig
van d·aag .I n het huwe 1i jk treedt +++'
artiesten vermaken de 3800 toeschouwers.
25 JUl.I: "Sounds of the 60s" op BBC Radio
Het spektakel verliest zijn glans door·
~I~ADI< TwLo w~rdt gepresenteerd door
dat de 30- ja ri ge Robert van der Meer u i t
onnle Donegan ++ In NCRV's
Rotterdam pal voor de voorstelling een
.
Tussen. uur een muziekspecial
smak van 10 meter maakte. Hij overleed
rondom Paul Young ++ Van 12
later aan de gevolgen van de val ++
tot 14 uur de eerste van een
Sounds of the 60s op BBC Radio Two wordt
serie samenvattingen van het
gepresenteerd., door Chri s Farlowe +++
LosVast Kuipspektakel 1987
19 JULI: In "Tijd voor Toen l l draai t Tom
door Jan Rietman bij de NCRV op R3 +++
Blomberg de hits u i t jul i 1979 en jul i
26 JULI: Tom Blomberg is met vakantie
1968 ++ In "Op slag van Maandag" opnamen
naar Thailand vertrokken. Niek Montanus
van Suzanne Vega die werden geregistreerd
presenteert "Tijd voor Toen" en Eddy Keur
door Herman Geerl i ng en Sybrand Verwer+++ presen tee r t 1,'H .i tweek II bij de KRO op R3.
20 JUL1: Robin Albers en Hans Hoogendoorn
De programma s worden geproduceerd door
zijn jarig. Van harte ++ Vandaag, dinsdag, Ton van Draanen. In "TvT" de hits uit
woensdag en vrijdag is Tom Mulder als
jul i 1981 en jul i 1975 +++
gas t di scjockey te horen op "Rad joKe i ze r- 27 JULI: Leonie Sazias viert haar 30-ste
Ji
stad" in Nijmegen ++ I'Hollands Glorie
verjaardag. Leonie zal het komende seizoen
komt vandaag vanuit Ommen +++
niet meer in TopPop te zien zijn" Zij
21 JULI: Een goede klassieke morgen bij
gaat bij de TROS ' het programma "Dierende TROS op R4 wordt gepresenteerd door
.
II met Martin Gaus presenteren ++
manieren
Peter Smids, direkteur van muziekcen~rum

~
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Omdat Tom Blomberg met vakantie is, presenteert Kas van lersel t/m 4 augustus
"De Vakantiespits" ++ Frans Henrichs neemt
vandaag afscheid a1s presentator van
"Veronica Sport", iedere maandagavond van
19.02 tot 20 uur op R2. Zijn opvolger ,is
de 31-jarige Peter Schuiten, chef sport
van Radio Rijnmond. Naast zijn werk voor
Veronica blijft Peter ook voor Rijnmond
het sportprogramma verzorgen +++
28 JUL1: Een goede klassieke morgen bij
de TROS op R4 met componist-dirigent Daan
Manneke ++ I n de vi erde "Sterrens I ag" bi j
de AVRO op Ned.l vanavond de ploegen van
de TROS, Engelstalige artiesten en sportverslaggevers. Winnaar wordt het team van
de TROS met 550 punten +++
29 JULI: Veronica komt op R2 naar je toe
vanuit leeuwarden ++ Ronnie Schutte, van
Ronnie en de Ronnies, is gast van Bart
van leeuwen in "Terug in de Tijd" ++
Chiel van Praag is met een geblesseerd
been in het ziekenhuis opgenomen. Hij
heeft een infektie, waaraan hij moet ~
worden geopereerd. Sterkte Chiel +++
30 JULI: Will Luikinga viert zijn 44-ste
verjaardag. Van harte ++ Tom Mulder staat
met zijn "50 Pop"-caravaan in Groenlo ++
31 JULI: Minister Brinkman van WVC heeft
de omroepen een brief gestuurd, waarin
hij zijn misgenoegen uitspreekt dat
het de' laatste tijd de spuigaten uitloopt met sluikreklame en sponsoring +++
1 AUGUSTUS: Omdat Henk Mouwe en Sjors
Frölig in Kaatsheuvel zijn voor opnamen
van ltS te r ren slag", presen tee rt Pe te r
Plaisier "Tussenuur" en Peter Rijsenbrij
"Popstati on ll ++ "Sounds of the 60s" op
BBC Radio Two wordt gepresenteerd door
Lionel Morton, eens zanger van "The Four
Pennies" ++ MTV-Europa is vanaf vandaag
24 uur per dag op enkele Nederlandse
kabelnetten te zien ++ Bij Veronic~ op
Ned.2 wordt de 99-ste "Nede ,r land Muziekland" uitgezonden. Het is een samenvatting uil de 6 jarige historie van het
programma dat voor het eerst op 7 januari
1981 werd uitgezonden ++ Met ingang van
vandaag zal de TROS op zaterdag van 14.30
tot 16 uur op Rl "TROS Sport" uitzenden.
De presentatie is in handen van Klaas
Samplonius en Henk Lichtenveldt +++
2 AUGUSTUS: Paul van der Lugt is drie
weken met vakantie. Peter van Bruggen
vervangt hem tussen 10 en 12 uur en
"Lieve Paul" staat op band ++ In "Tijd
voor Toen" de hits uit augustus 1984 en
augustus 1967 +++
3 AUGUSTUS: In he t p rog r amma van Hans
Schiffers, van 7 tot 9 uur bij de AVRO op
R3~ wordt Henk Mouwe, plaatsvervangend
hoofd afdeling lichte muziek van de NCRV,
voorgedragen als "Baas van de week".

Henk krijg t van de AVRO een slagro6mtaart
die door Hans Sch iffers persoonlijk wordt
afgeleverd ++ "Hollands Glorie" komt uit
Heeswijk-Dinter +++
4 AUGUSTUS: Rien Huizing, de baas van de
radionieuwsdienst van het ANP viert zijn
56-ste verjaardag ++ Een goede klassieke
morgen bij de TROS op R4 met fluitiste
Abbie de Quant ++ Kas van lerse1 presenteert alweer zi jn laatste I'Vakantiespi ts il
++ In AVRO's "Sterrenslag" op Ned.1 gaat
Pau1 de Leeuw, verkleed als Willy Dobbe,
he t modde rbad in ' en treden ploegen van
Politici, NCRV en Soundmixers aan . De poI i ti ci winnen met 500 punten t, +++
5 AUGUSTUS: Peter Teekamp viert zijn 26ste verjaardag ~ Van harte ++ Veronica op
R2 komt naar je toe vanuit Coevorden.
In "Kletskop" ontvangt Annette van Trigt
de direkteur van het Noorder Dierenpark,
mevrouw Rensen en Joop de Knegt i s gas t
van Bart van Leeuwen in "Terug in de Tijd"
++ Erik de Zwart vervangt de zieke Chiel
van Praag in "Nederland Muziekland" ++
Frits Spits is terug van vakantie en weer
te horen in "De Avondspits" en "Het Podium van de Nederlandse lichte muziek"++
6 AUGUSTUS: Michiel de Ruyter viert zijn
61-ste verjaardag. Van harte ++ Tom Mulder staat tussen 12 en 14 uur met 1'50
Pop" in 0 ruten ++ I n de "Sou 1show" om
20.30 uur nog één keer een jingle-item.
Ferry Maat laat "The Jam Song" horen.
Een nummer waarin alle station-calls zijn
verwerkt waarvoor JAM ooit jingles heeft
gemaakt. Verder vertelt Ferry dat hij in
september drie weken niet op de radio te
horen zal zijn, omdat hij een nieuw
jingle-pakket voor de TROS -van JAM- gaat
produceren. Martijn Krabbé zal drie weken
de Nationale Hitparade van Ferry overnemen. Ad Roland doet dan de "Soulshow"+++
7 AUGUSTUS: Adam Curry is met vakantie.
Simone Wal raven neemt zijn uur tussen 11 ,
en 12 op R3 over. "Curry en Van Inkel"
wordt alleen door Jeroen gepresenteerd
++ Van 22 tot 24 uur op R3 en van 0.00
tot 2 uur presenteren Kees Baars, Alfred
Lagarde, Erik de Zwart en Lex Harding
"Veronica's Caribbean Night" vanuit Bos
en Duin in Soest ++ Edu VerhuIst, chef
van de afdeling muziek van de NOS-radio
en plaatsvervangend hoofd van de dienst
radioprogramma overlijdt vandaag op 46ja r ige 1e,e f tij d. Hij bezweek aan de gevolgen van een niertransplantatie +++
8 AUGUSTUS: "Sounds of the 605" op BeC
Radio Two wordt gepresenteerd door
Dave Dee, eens zanger van Dave Dee, Oozy,
Beaky, Mick and Tich ++ IN NCRV's Tussenuur een special over Lionel Richie +++
9 AUGUSTUS: In "Tijd voor Toen" draait
Niek Montanus de hits uit augustus 1982
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en aug. 1962 ++ In "Hitweek" wenst Eddy
Keur AVRO-kollega Bas Westerweel sterkte
die in het ziekenhuis ligt om een poliep
van zijn stembanden weg te laten halen ++
!fM,e t I t oog op morgen" wordt gepresen- '
teerd door Frits Spits ++ In Loenen aan
de Vecht is v'anmorgen Fr i ts van der Poe 1
op 55 jarige leeftijd aan een hersenbloeding overleden. Frits was in de jaren 60
een van de presentatoren/redakteuren van
KROls Brandpunt +++
10 AUGUSTUS: Robin Albers vervangt Bas
Westerweel tussen 11 en 12 uur bij de
AVRO op R3 ++
Krijn Torringa staat
met zijn "Hollands
Glorie"-circus in
rekreatiecentrum
Liendenbos in Lienden +++
11 AUGUSTUS: ln een
ziekenhuis in Amsterdam overlijdt ex-VARA
televisieregisseur Nick van den Boezem.
Hij werd 63 jaar. Van den Boezem speelde
een belangrijke rol bij de ontwikke1ing
van het oorspronkelijk Nederlands tvdrama. Hij regisseerde afleveringen van
"Waaldrecht " , "Klaverweide" en II0 ns goed
recht". De 1aats te j a ren was hij voornamelijk betrokken bij theaterprodukties
van o.aw Paul van Vliet en Mini&Maxi ++
fn "De Popkrant" bij de VARA van 20 tot
21 uur praat Henk W.e stbroek over het werk
van studiomuzikant met topmuzikanten Tom
op 't Hof, Peter Sch5n en Gerbrand Westveen ++ In "Sterrenslag" treden ploegen
aan uit West-Duitsland, België en Nederland. Duitsland wint met 450 punten +++
12 AUGUSTUS: NOS-technicus Paul Raaijman
viert zjjn 36-ste verjaardag. Van harte
++ Veronica op R2 komt vanuit Woerden.
I nilK 1ets ko pil i s Bram v/ d VI ug t de gas t
van Annette van Trigt en Peter Koelewijn
praat met Bart van leeuwen over vroeger
in "Terug in de Tijd" ++ Peter Teekamp
vervangt Chiel van Praag in "Nederland
Muziekland" ++ De VARA-nacht van dinsdag
op woensdag ziet er de komende 8 weken
als volgt uit: 3-5: het nieuwe talent
Stefan Hey 5-7: Wessel van Diepen 7-9:
Pieter Jan Hagens. Dit allemaal omdat
Felix Meurders met vakantie is +++
13 AUGUSTUS: Tom Mulder presenteert de
I'Havermoutshow" vanuit de studio's van
de regionale omroep in Limburg de ROZ en
van 12 tot 14 uur staat hij in Gulpen
voor 1150 POp" +++
14 AUGUSTUS: Pieter Jan Hagens viert zijn
29-ste verjaardag. Van harte ++ Prob,lemen
bij Jeroen van Inkel. Om 8.35 uur valt
het rechterkanaal van de R3-deejaytafel
gedeeltelijk weg. Vlak voor 9 uur is het
euvel verholpen +++
22

1 5 AUGUSTUS : In "Sounds of the 60s" op
BBC Radio Two één uur lang aandach t voor
Elvis Presley. Het programma wordt gep resenteerd door Alvin Stardust ++ Ook
in NCRVls LosVast uitgebreid aandacht aan "
Elvis Presley ++ Jaap de Groot is terug
van vakantie en weer te horen met "POpsjop" van 10 tot 12 uur bij de NCRV op
Radio 3 ++ Een hittegolf heeft Radio
Be i roet het zw i j gen opge 1egd. He t gebouw
beschikt niet over een koelinstallatie.
Door de intense hitte gaf de zender het
op. Men hoopt de installatie binnen een
dag of vijf weer in orde te hebben. Intussen zit Libanon niet zonder radio.
Er zijn tientallen particuliere radiozenders van elkaar beconcurrerende mi 1ities +++
16 AUGUSTUS: Precies 10 jaar geleden
overleed Elvis Presley. In het tweede
uur van "Het Weeshuis van de Hits" en
"O p slag van Maandag" uitgebreid aandacht voor de muziek van "The King" ++
"Heartbreak Hotel" van Elvis is de "S pe '"
ciale Aanbieding" van vandaag ++ Niek
Montanus 1aat in "T i j d voor Toen" de hits
uit augustus 1977 en augustus 1966 horen
++ "Langs de Lijn " viert het 20-jarig
bestaan vandaag tijdens de 2000-ste uitzending van~it de tuin van het NOS-hoofd
gebouw. Oude bekenden komen even langs,
zoals Tom Blom, Dick van Rijn, Leo Pagano, Joop Niezen en Chris van Leeuwen +++
17 AUGUSTUS: Willem Duys, Koos Postema
en Dick Klees zijn jarig. Van harte ++
De AVRO-3-programma ' s komen tussen 7 en
19 uur rechtstreeks vanaf Terschelling
++ Tom Blomberg is terug van vakantie en
weer present in IIDe Avondsp i ts'l +++
18 AUGUSTUS: Hans van Willigenburg en
Paul Witte zijn jarig. Van harte ++ In
"De Popkrant" het tweede deel van een
pïogramma over en met studiomuzikanten.
Henk Westbroek praat met drummer Tom op
It Hof, pianist/keyboardspeler Peter
Schön en saxofonist Gerbrand Westveen ++
Een goede klassieke morgen met VVD-kamerlid Hans Dijkstal ++ Bij de AVRO op Ned.l
de finale van "Sterrenslag 1987". Ploegen van AVRO, TROS en Ve ron i ca st ri j den
om de eer. De TROS wordt winnaar +++
19 AUGUSTUS: Gerard de Vries viert zijn
54-ste verjaardag. Van harte ++ Veronica
op R2 komt naar je toe vanuit Middelburg.
Erik de Zwart vervangt Hans Mondt in
"Muziek terwijl U werkt". Albert Mol is
gast in "Kletskop" en Imca Marina praat
met Bart van Leeuwen over vroeger in
"Terug in de Tijd" ++
De huidige voorzitter van de Omroepraad, van der Louw, is door minister
Br inkman voorgedragen als voorzitter van
de nieuw, te vormen Hed i a raad, het ad-

vi es college voor beleidsaangelegendheden
be tre f f ende omroep, per s en reklameuitingen . Van der Louw was in de periode 19811982 minister van CRM, de voorganger
van het huidige min i s ter ie voor WVC +++
20 AU GUSTUS: In de k r ant lezen we dat
Adam Cu r ry Veronica
gaat verlaten.
Pe r 1 december treedt
hij in dienst van
MTV, Amerika's grootste televisie muziekstation. Adam zal
zich daar hoofdzakeMUSIC TELEVISION® 1 ijk bez i ghouden me t
de verslaggeving.
Wie Adam zal opvolgen als presentator van
. "eoun tdownl' i s b j j he t te r pe rse gaan
van dit nummer nog niet bekend. Er zijn
verschillende "screen-testen" gehouden
waaruit een presentator/trice wordt gekozen . ++ Tom Mulder is tussen 12 en 14
uur in Hoogeveen voor "50 Pop" +++
. 21 AUGUSTUS: Adam Curry is terug van
vakantie en weer van 11 tot 12 uur bij
Veronica op R3 te horen. Hij begint met
"Dag zuster Ursula" van Rob de Nijs. In
deze p 1a a t de toe pas s eli j ke zin: 11 I k zie
het hier niet zitten, ik ga naar Amerika "
++ 'IBa rt en de Zwa rt'! a 11 een door Er i k de
Zwart, omdat Bart even naar Engeland is++
Om 20.30 uur zendt de TROS de laatste
"Te 1and, te r zee en i n de 1uch til van
dit 5 e i z oe n u it. I n de z e 1a a t s te u i t zen ding het traditionele achteruitrijden,
opgenomen op zaterdag 1 augustus op het
Eurocircuit van Valkenswaard +++
22 AUGUSTUS: Peter Teekamp vervangt van
5 tot 7 uur Ba rt van Leeu'tJen i n "Ook
Goeiemorgen " ++ De NCRV R3- p rogramma 1 s
komen vanaf het strand in Zeewolde, waar
de v ierde ANWB/NCRV Jcngerensurfdag
plaatsvindt ++ Sounds of (he 605 op BBC
Radio 2 wordt gepresenteerd door Val
Doonican ++ Tot slot felicitaties aan
Felix Meurders die zijn Ll-ste verjaardag
viert +++Volgen de keer me e r++++++++++++++
+++++++Ion van Draanen+++++++++++++++++++

Bame & Ruth Johnston

report 168. 19.7. Zoal s je z ~et ze~ten
we nu een datum bij elk blokje berlchtgevin g daar het af en toe verwarrend
overkwam dat binnen een nu~~er t wee bericht en elkaar tegensoraken. Uit 168
namen we de volgende ~eric hten voor U
over: Al ]ee reerst een liefhe bber van
goed e rad io ~ n Piratenradio i n Zn g ~land,
Dou g Sharra ra, Zoekt kontakt en i n Europa

en als je je geroepen voelt kun je hem
schrijven: 64 Bri ghton Raad, Leichester,
LES OHA Great Bri tai n. In ~erseyside
werd een nieuw FM station gehoord met
een no gal opzienbarende naam: DTI Radio,
het geen bleek te staan voor Decibel
Transmiss i ons International . Men verzorgde de uitzendingen via 106.25 MHz en
men noemde zich telkens DTI FM, waarschijnlijk refererend aan een eerdere
inval door de DTI. I n de eerste dagen
vroeg men deejays zich te meldden voor
de pro~ramma's en op 15 juli verliet
men abrupt de ether en hebben we ze
nog niet teruggehoord. Misschien DTI op
bezoek bij DTI? Een andere opvallende
naam was die van het station dat opereerde onder de naam Reel to Reel radio
in Ashford Kent. De eigenaar van het
station kreeg bezoek van de DTI en werd
5,5 uur ondervraagd door de politie alvorens hij naar huis mocht. Een zeer
vreemde zaak was het dat hij geen bewijs
van inbeslagname mocht ontvangen voor
de door de DTI meegenomen zaken. De belastingdienst in Dublin is niet zo blij
met de aktie onder de Sunshine luisteraars, onder de noemer 'Big Kahuna'. Via
oproepen is het de bedoeling om uiteindelijk een winnaar te kiezen ' die een
jaar lang programma's mag maken voor het
station waarbij tevens voor 45.000 ponden aan prijzen zijn te winnen. De belastingdienst heeft zo haar vraagtekens
omtrent deze wijze van betaling van de
deejay job. Te winnen zijn ondermeer een
auto, een viertiendaagse vakantie, een
motor, camera's, een Sony stereo installatie, een videorecorder en iedere dag
van het jaar het gratis lenen van een
videofilm. Intussen blijkt dat RTE 2,
die voortaan alleen nog via de ~t zal
zijn de beluisteren en het cffic:..ele
popstation van de Ierse staatsraLio is,
de verliezer is qua luistercijfers. Een
recent onderzoek wees uit dat onder de
leeftijdsgroep tussen 12 en 24 jaar
Sunshine Radio veruit het populairste
station is, gevolgd door Q 102, en NRG.
Sunshine heeft 155.000 dagelijkse luisteraars, RTE 2 slechts 52.000.
Nr 169 26.9.87. Zeer kort deze keer met
de info uit Anorak UK. Op 22 juli vond
de rechtzaak in hoger beroep plaats
tegen het station FMTR, waarvan wij
eerder meldden dat het de hoogste boete
ooit opgelegd had gekregen in GB. In
hoger beroep werd de boete tot de helft
toe terug gebracht en gesteld op 300
Ponden. Tevens krijgt de eigenaar van
, de zender alle apparatuur en platen retour en werd alleen de zender in beslag
gehouden. Het is trouwens niet de
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hoogste boete die er in 1"est Europa is
vastgesteld. In Finland werd een drietal
jaren geleden een boete geeist van
bijna 15000 gulden tegen iemand die voor
de eerste maal werd betrapt.

LET'S GO FOR HOLLYHOOD.

taalt is veel lager dan de gemeente i n
eerste instantie in gedachten had. Binnenkort hoopt men ook met Sky Channel
tot een akkoord te komen i nzake de
•
entreegelden tot het gemeentelijke kabelnet in Rotterdam.
EXTRA GELD SPORTUITZENDINGEN.
De NOS heeft bij minister Brinkman
aan de bel getrokken en gevraagd om een
bedrag van 4,3 miljoen gulden extra en
tevens vierhonderd uur meer zendtijd.
Dit om volgend jaar meer sportevenementen te kunnen uitzenden. Volgend jaar
zijn er ondermeer de Olympische Winteren Zomerspelen en de Europese Kampioenschappen Voetbal. Voor de rechten van
televisieuitzendingen moet, ohder druk ·
van vooral de commerciele televisie
steeds meer betaald worden. De NOS verkrijgt die rechten via de EBU.

Klassieke films uit Hollywood, zoals '
The Sound of Music, worden binnenkort
een alledaags prograrmnapunt op de ChineFEEST IN ARGENTINIE.
~
se televisie. De diverse filmmaatschapRadio Nacional viert dit jaar sOste
pijen hebben namelijk een gezamenlijk
verjaardag. Het station begon haar prokontrakt getekend met de Chinese staatsgramma's op 6 juli 1937 onder de naam
televisie. Het gaat in eerste instantie
Radio Del Estado. Via de 5990 kHz is
om 52 films, die vanaf oktober wekelijks
het station regelmatig te ontvangen.
te zien zullen zijn. In de films zal
NIEm~E ZENDER FALKLAND EILANDEN.
tevens 6 minuten Amerikaanse reklame
De Service Sound and Vision Corp.,
voorkomen. Het is voor het eerst in de
die de programma's van de BFBS verzorgde
oeschiedenis van het land dat Amerikaantijdens de Falklandoorlog heeft een
o ·
se films zijn te zien. Het land heeft
nieuwe AM zender besteld met een ver600 miljoen potentiele kijkers.
mogen van 10 k\~. Later dit jaar zal de
CENSUUR IN IERLAND VOLGENS RAPPORT.
zender aktief worden via de 550 kHz.
Censuur ko~t niet alleen voor in
Het vervangt enkele laagvermogen FM
Zuid Amerika, Zuid Afrika, de Oostblokzenders die op bijna onbereikbare berglanden en de door door Israel bezette
toppen staan opgesteld, omgeven door
gebieden. Ook in een Democratisch land,
neergelegde mijnvelden. De oliegevoede
dat lid is van de Europese Gemeenschap,
zenders moeten telkens met behulp van
Ierland, bestaat een omroepwet die de
helikopters worden bijgevuld.
journalisten van radio en tv onaanvaardREKLAMEZENDTIJD WORDT DUURDER.
bare beperkingen oplegt. Dit blijkt uit
De adverteerder die via de STER de
een rapport van de Internationale Fedeartikelen wil aanprijzen zal in 1988
ratie van Journalisten. De Ierse omroep1,5% meer gaan betalen dan in dit jaar.
wet verbiedt rechtstreekse interviews
Dit betreft het gemiddelde gedurende
via de RTE met leden van de Sinn Fein
het gehele boekjaar. Dit houdt in dat
en de IRA. De Ierse omroepwet van 1960
. tijdens het eerste kwartaal de tarieven
werd in 1976 zodanig gewijzigd dat de
aanzienlijk omhoog zullen gaan gezien
verantwoordelijke minister ieder jaar
het feit dat reeds eerder is aangekondeen lijst aan het Parlement voorlegt
igd dat na de invoering van Nederland 3,
van organisaties waarvan de leden niet
1 april a.s., de tarieven van de STER
rechtstreeks mogen worden geinterviewd.
weer zullen dalen.
SUPERCHANNEL GEEFT GELD AAN KUNSTKANAAL
VARA \vEER VRIENDEN MET HET \VEER.
Het Rotterdamse kabelnet zal de
De VARA zal een cursus praktische
programma's van Super Channel gratis
meteorologie gaan uitzenden in het zondoorgeven aan de abonnees in ruil voor
dagochtendprogramma Vroege Vogels. De
de toezegging van de leiding van Super
cursus zal in januari een aanvang nemen
Channel om jaarlijks een bedrag van
en het is de bedoeling dat de luister60.000 gulden te geven aan het Kunstkaaars wordt bijgebracht hoe het weer per
naal. Dit is een Rotterdams-Haags proregio in Nederland in elkaar zit en hoe
jekt dat is opgericht om plaatselijke
men op een eenvoudige manier het weer
kunstaktiviteiten te promoten via de
kan voorspellen. Het programma zal worverschillende lokale omroepen in Nederden gebracht in samenwerking met het
land. Het bedrag dat Super Channel be~
onafhankelijke buro Meteo Consult.
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